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Către cititori, 

Acestă traducţiune, fiindii începută din ocasiune 
numai prin fragmente, nu era destinată a se da pu- 
blicitâţii. Atrasă ânsă de interesulii evenimentelorii 
petrecute în epoca, acestei revoluţiuni din 1921, 
cum şi de amănuntele faptelorit Pandurilorii şi alle 
Mavrotorilorii, cunnoscuţi sub numele de voliu- 
liră, mami decisă a continua traducţinnea foră - 
intrerupere ponă la finele ei. _ 

Indemnati în urmă de. D. C. D. Aricescu, auto- 
rulii Istoriei revoluţiuniă de la 1821, da, o publica. 
der neavendă miglâcele necesarii d'a realisa acesti 
dorinţă, traducţiunea. rămase mai de totii uitată. 
Din întemplare menţionândildespre dânsa într ui 

convorbire cu unii amici, acesta se grăbi Va mă 
informa nu numai că a cunoscuţi pe uutorulii ace- 
stei scrieri, der că se află în bune velaţiuni şi cu 

_D. Doctore în medicină A. L. Fotino, fiului autorului, 
Cartea, der eva predestinată a vedea lumina. Căci 
presintândi traducţiunea D-lui Dr. Fotino, acesta 
îndemnatii din simţimântulii de respecti filiala pen- - 
tru memoria părintelui să, cum şi din interesi - 
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pentruistoria Tărrei—, care datorâză multi nume- 
lui acestei famillie, pentru ostenelile ce a depusit 
de a. scrie istoria patriei s€lle adoptivă, — acceptă, 
cu bucurie şi cu tâtă amabilitatea care'lă distinge, 
nu numal d'a o imprima cu spesele selle, dâr âncă 
da şi sacrifica din preţiosele selle momente, spre 
a 0 revedea cu multi interesă de la începuti şi 
pont la finele ei : şi astii-felu Gttă-o eşită la lu- 
mină, A a 

Decă cititorulă va întempina Gre-cari anomalii 
îm stilă, îl rugâmiă să fie indulgentii : căci, împiedi- 
cati în traducţiune de perifvasele şi de lungile pe-" 
ri6de alle limbei Ellene, care în acei timpl se scria, 
întruni stilă forte anormali, şi mărginindu-mă 
numai în interesuli istorici ali scrierii, a repro- 
duce, adică, faptele asa cum le relateză autorului, 
—care fu martorii oculari la tâte aceste stene,-— 
ami trecutii pote prea repede cu traducţiunea, înain- 
te. Astă-felii mă simţi acum nevoitii a invoca indul- 
genţa lectorilori carii, din amoră pentam Istoria 
contimporană, vori bine-voi a sacrifica câte-va, 
momente cu citirea ucestei scrieri şi totii-uă-qată 
termini cu axioma unuia din filosofii antichităţii, 
care a gisii : nu este de totu lesne a găsi nescine 
uă lucrare fără greşeli: Ensă anevoiă lucru este du 

„găsi ceva chiarii şi fori, greşeli şi a nu da de uni 
judecătorii ingratii şi.neertătorii, - 

| Traducătorulu. 
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PREPATIA AUTORULUI 
 „Aulți din istoricii contimporani, seriindu de- Spre revoluţiunea din anulu 1821, supranumit Zaverd, au menţionată în teecătă şi despre lup- tele petrecuţe în România, dâr' din' lipsa uner esacte cunnoscințea evenimentelori cc s'au suc- cedată in cursulă acelloră lupte, celle mat im- portante d'intr'6nsele ati remasii ponă astă-di în intunerecu. a 

D. Xodillo, respectabilulu mei socru, fiindu membru alu „Societăţii amicale: şi Eforu pe atunci la Reni, şi cunnoscândii, prin posiţiunea sa. ma) esactă, celle petrecute în Bassaratia şi Moldova, întreprinse a trata despre acesti e- - venimenti în deosebită operă, care în scurtă timpu va fi şi publicata, | a 
lEr de evenimentele petrecute în țârra Româ- n6scă, nimeni ponă astă-di nu să occupată a le descrie mai în detaliu. e 
Considerându acâstă tacere ca provenită din lipsa de: noțiuni necesarii, amiă 'decisu a ne - însărcina noi cu descrierea şi publicarea ace-



CAPITOLULU 1 

Mârtea Domnului Alecesandru Sutzu, —. Orândairea lui Scariat Callimach Ja Domnia, ţărrei Românesei. — Caracterulă şi intrarea 
Ini Tudor Vladimirescu în Eteris, — Inceputulii mişcării prin Ta. dor în România-Mică. — Proclamaţiunile şi isbândele lui.: = Neo- 
dihnele boierilorii şi purtarea, lorii în faţa mişcării lut Tudor, — 
Unirea capilorii oşteni ai guvernului cu Tudor. — Orânduirea, de 
Efori pentru astimptrarea, lui. | 

Pre câtii radele învăţimântului se vespândeu lu- : 
minândă facultăţile intelectuali alle Ellenilorii şi 
risipindiă treptat ammorţirea, ce'i coprinsesse de a- 
tâţi secoli ; şi pre câtă dulcele nume de Patrie re- 
suna la. auguli lorit şi, ca, prin inspiraţiune divină, 
deşţepta într” ânşii înfocatulii amori. de libertate, 
cu atâtii se întuneca mai multi orizontulii fuxtu- 
nosi alii pămentului ellenicii şiallii cellorii-alte ţărr 
creştine din Orienti. Totul părea, că, se “mişcă, 
totulii conspira, în contra barbarier musulmane ; 
amorulu de patrie şi setea de libertate se înfi]- 
trait din ce în ce în vinele creştiniloru cari geme 

rescolă contra, despotismului,. „a: » Ellenuli, îngenuchiatii sub terrrea iataganului 
musulmanii, . simţea, durerea sclaviei mai viui, Şi. 

„e 

„Sub apăsătorulii jugă ali sclaviei şi 4 împingea la 
e ” ia
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era mai nerăbdători că să scuture jugulii; şi de şi la întreprinderea, acestei măreţe fapte întâmpi- 
na multe şi orelle dificultăţi, totuşi ns el, ne- stremutatii în hotărirea sa şi nedomolitii în en- tusiasmuli stii, aştepta cu nerăbdare moinenţuli - în care să audă, primulii strigitii de liberare a na- țiunei stlle, ca, să sfarăme cu braţulii armati lan- “țurile ce de atâţi secolt în ţin6i încătuşatii ; şi atunci, arătându-se lumii învingătoră alt tyranu- : lui şi mântuitori all subjugatei selle patrie, să probeze, uă-dati, mai multi, că, este fiii adevărat allă Elladei şi descendinte ali acellorii illustri staă- „Moşi ai să, Leonidii, Themistoelii, Aristidii, s.c.]. 
Toţi Diirbaţii cazi, prin posiţiunea, lori, se aflată pe atunci în capulii affacerilorii naţiunei ellene , 

formau Eteria disă „societatea amicală, * (pe Srouo pia). Acestă, Eterie, în organisaţiunea, ei, se compu- nea de Eforii întocmite prin celle mai însemnate 
centruri de populaţiuni creştine şi care lucrat spre a pregăti şi inspecta, preparativele mişcării, şi totii de-uii-dati spre a servi ca centruri de ac- 
țiune pentru a procura, şi înlesni inidlâcele, dupe 

_“ ce-“ară fi isbucniti rescâla. 
Conformi planului întocmitii, momentulii „pIo- 

pice pentru rescdli, se apropiă , şi Eforia din Bu- 
curesci începuse a'şi organiza midlocele de acţiune 
şi aşi prepara ajutorele pentru mişcare gene- 
rală, în modii că, la primulti semnal datii, si fie 

„Pregătiti, ca şi celle-alte Etorii din Orientii. Cu
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tote acestea, aici evenimentele se succedară cu a- tâta repediciune, în câti întrecuriă, silinţele acellorii 
- cari dirio6i atunci mişcarea în România ; căci în- 
cetarea din viaţă a, Domnului - Romiăniei, contri- 
bui fatalmente spre -a, 'se grăbi cu multi isbuc= 
nirea mişcării în ţârra Românescă, în modul ur- mătorii : a E 

La 1$ Ianuarie, din anulu 1821, repausă men- | ţionatulu Domnii Alecsandru N. Sutzu 1), care fu 

') Multe şi telurite idei bănuitâre se respândisserii, despre mOrtea acestui Domni; dâr' cei mai mulţi erai deipărerea că, pe când el domnea în: ţerră, presimţindă urdirea, res- c6lei pe ascunsi, cercetă în totă felulă spre a se încredin- ţa, de origina ei ; şi că conspiratorii, binnindii din cercetii- rile lui, din contra, vre-uă trădare din parte” către I. Portă, profitară la bâla ee i se întâmplă, d'a se servi cu medici Greci cari'lii căuta, spre a se scăpa d'a mai trăi cu inima totit-d'a-una sărită, de frică ca nu cum-va planulă loră să | se deseâpere tării, timpii. Asemenea vorbe se respândiri, mai în urmă şi de către Gmenii Curţii Domnesci, cum că a- dică, mârtea” lui ară fi fostă provenită din otrăvire, prin fontanella de la mâna stângă, de către mediculă Hristari, pre-. „cum se dicea pe atunci, „Căci, pe când gisulă domni era âncă în agoniă, se adusse în tâtă pripa Caimacamulii Cra- iovei de atunci Depalto, spre a'lă căuta şi densulii ca vechii | şi credinciosii medici ali casei acestui Domni. Esaminân- du'i der' şi el bâla şi observândii fontanella, îndată cunno- scu că mârtea nu era departe; Şi la plecarea sa de acolo disse către unii din cet mai intimi ai sei; prea ntărgiă mi s'a făcută chiămarea, căci mrtea, "i este inevitabilă, şi prin "urmare n'amă nici o patere ca săi ajuti, - A. Auţ,
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îmmormântatii, cu pompă domnâscă, în 20 alle ace- 

liaşi luni, la biserica sântului Spiridon-Nuoii din 
Bucuresci. Boierii cei. mai înseranaţi, încunnosciin- 

ţară prin anafora pe Pârta, Otomani despre acesta, 
şi se hotări la Constantinopoli de Domni. ali 

României, Scarlat Calimah, care domnisse mai | 

"nainte şi în ] Moldova. Acesta, priimindii după obi- 

cei firmanuli de Domnie, prin omii  domnescii 

(capu- olanii), sosit în Bucuresci la 10 Februarie, 

trimisse şi Caimacami pe postelniculti Constantin 

| Negri, pe hatmanu Stefan Vogoride şi pe postel- 

niculii Ioan Samuvreaşii. Der înainte de sosirea a- 
cestora în Bucureşti, se deschise fâră, veste ui, sce- 
nă carea anunţa, evenimente cu totulii neaşteptate; 
căci ună Români, a nume Tudor Vladimirescu , 

„din judeţuli Mehedinţi 1), provoci, pe nesimţite uă 
mişcare. revoluţionar, sub cuvânt d a apăra drep- 

turile călcate alle ţărrer. : 

„Acesta, pe timpulit resbellului russesoii din 1806, 

(1) Terra Romăn6scă era compusă din 17 judeţe ; şi la 

celle 5 judeţe de peste Olt, care se numea şi Valachia sâii 

Romănia-Mică, se orânduia, mai nainte peste ispravniciă 

(Prefecţii) ) de judeţe, şi unii Inspectoră g generali dintre bo- : 

ierii cei mat însemnați, cu rangulă de Banii. Acesta ţinea, 

loci de Domni, purtândii numele: de Caimacam, şi lu- 

"cra îi tote affacerile publice alle cellorii cinci judeţe ca unii 

Domnii. Cu tâte acestea, era dâtorii să asculte totă-d a-una, 
de ordinile Domnulvă țărre. _ 

(Nota catoraduă) 

a
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care dură şesse ani, adunândi şi pe alţi bărbaţi de 
arme, de aceeaşi opiniune cu densuli, - se făcu yo- 
luntarit (volintirii), şi în totii cursulii resbellului 
conlucră milităresce în favorea Ruşiloră ; de acecă 
1 S'a şi dati în urmă, drepti recompensă a servi- 
ciilorii selle, gradul russescii de parucică, (locote- 

- nenti) şi de cavalerii ali ordinului » Vladimir” (de 
unde purta şi numele de Vladimirescu). Mai avea, - 
pe lângă acâsta, din. trecutii, şi ranguli ţărrer de 
Slugeră prin pitacii domnescii ali lut Constantin- 
Vodă Ipsilante. Deri după încetarea, acelui resbelli, 
vetrăgendu-se în viaţa privată, ocupă diferite fune- 
țiuni mici în ţârră, prin care îsi procura, celle ne- 
cessarii alle vieţei; şi chiari evenimentele de faţă 
îli găsiră vătafii de Plaii 3) la Cloşani, din Jju- 
deţulu Mehedinţi. Brodindu-se ânsă a avea nisce | 

„procese, fu siliti! a veni şi a'şi prelungi şederea în 
Bucuresci, unde fiindu puţini cunnoscutii, ptresinţa, 
lui era cutotulii neobservată ; cu ătâţii mat multi 
căci în aparinţă, elit se aduna, şi era în relaţiuni 
cu nisce 6meni de puţină importanţă şi chiar din 
cei dişi „fâră, căpăteii > derii mat. târgii se dove- DI RI IEI 

(3) Plaiii se numesce partea unei sub-prefeeturi la ho- tarii, spre deosebirea, Plăşei de câmpii, şi care de şi era în- tr'adevără supusă ordinilerii Ispravnicului, dârii. sub-prefee- - tul acesta, cu nume de vătafii de Plai, se orândaia obici- nuitii totii-dâ-una, de la Vornicia țărrei-de-susii sc de josă, cu I€fă mai mare, şi era unii drepti personali a Vornicu= lui după vremi. "(Mota autorului),
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di că pe ascunsi el se afla toti-ui-dată în rela= | 
țiuni intime şi cu persâne însemnate, prin care era 
în înţellegeri şi cu prinţuli Alecsandru Ispilante 

- din Russia, | 
- Vornieulă Constantin Samurcaşă, care era îni- 

țiati în secretele. Eteriei şi avea pe numitul 
- Tudorii de omi alii stii, cunnoscândii îndrăsneţele 

lui isbânde la predisulu vesbellă rusescii ; sciindit a- 
semenea, că Tudorii, care ocupase diferite fonc- 
ţiuni prin provineii, avea, cunnoscinţe mai întinse 
atâti de localităţile cum şi de menit pe unde pe- 
trecuse. mai mulţi timpi, îlă recomandă la, Etorii 
din Bucureşti ca pe celii mat apti pentru începe- 
rea mişcărei, 

Astii-feli, la 17 alle lunel Tanuazie, diuă în care 
Vodă Sutzu era aprope de a'şi da sferşitulu, pre- 
vestit fiindi numituli Tudori de câtre Efori, eşi 
din Bucuresci, fâră scirea. autor ităţii locale, înso- 
git de alţi două-deci şi cinci albanezi şi Sârbi ar= 
maţi, toţi din 6menii, uneia, din căpităiniile dom- 
nesci, a-nume a lui Gheorghe Olimbie (d'între cari 
erai duoi mai însemnați, de origină serbi,. unuli 
numitit Macedonski şi celu-altii Iova, polcovpicii ru- 
sescii, amenduoi 6meni viteji şi buni ostaşi); şi u- 

„nindu-se pe drumii şi -cu alţi partisani, asseme- 
nea, prevestiţi, se făcuri, peste totii 36. Aceştia, 

 traversândii pe faţă şi nepopriţi târgulă Piteşti, 
trecură dincolo în judeţele din Rominia-Mică, şi 
ajungendi în diua de 21 Ianuarie la Târguli-Jiu=
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lui, în judeţului Gorjiu, ridicarii fără veste pe Is- pravniculii de acolo, cluceru Dincă,  Oteteleşânu, Şi ducându-li la, casa sameşului Vasile Mungescu 
(care şi elii ţinea, de casa, "mat susii numitului Samureaşii şi era mat d'inainte înţellesi cu 'Tu- 
dorii), îl siliră să mârgă împreună, cu dânşii. I&ri 
elii împotrivindu-se le gisse că for porunca, Diva- 
nului nu pote lăsa, isprăvnicatuli singurii, căci to- 
Varăşuli lui lipsea pe la sate > pentru 6re- cari trebuinţe alle stăpânirii. Einsă Tudoră îi res- 
punse că are poruncă şi că, spre a "1-0 face cunno- 
seută, trebuia săli urmeze până la satulă Preai- 
ceni, unde se afla, şi colleguli s&ii de isprăvnicatu, ciiminarulă Gheorghe Văcărescu, şi că acolo va citi porunca în presinţa amândunora. | „Der fiindu-că Oteteleşânu nici după aceste vorbe nu „se îindupleci, îlă lui, şi fără, voit! Şili dusse îm- preună până la, disulii sati: şi negăsindii avollo pe Văcărescu, se dusseră Cu toţii la mâniistirea Tis=- mana, locii muntosii şi tare, unde menţionâtulu “Oteteleşânu fu siliti de Tudorii să dea, porunci locuitoriloră, ca unulii ce âncă avea putere pe la 

plăşile d'imprejurulii Tismanei, ca să aducă „fără zăbavă câtii se va, putea, mai multe provisiuni la, disa mânăstire, a 
„După acesta, lisândii 'Tudorii pe Oteteleşenu în- chisii şisub paza a 23 Arniuţi (Albanezi), plecă cu cei-alți 43 la satulii Bideşta din plaiulă Cloşani- lorii, unde era aşteptaţi de unii Dumitru Gârbă, omii
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iunea lui Tudor; ; der tote silinţele lor fară în 
zadariă. Ă . 

In intervallulu acesta Pudoriiprocur andu-şi, prin 
modulii ce arătarămi „destuleprovisiuni la Tismana, 
luă disposiţiunile necesarii, ca la ori-ce întâmplare 
să potă, conta pe acâsta posiţiune tare, şi pe dată 
plecă la Bădeşti unde găsi dorinţa sa împlinită, 
căci tote satele Plaiului se aflaii pe piciorii de re- 
scsli, 'Tudorii, vădândiă că, planurile lui isbutâi , 
proclamă atunci îndată, desfiinţarea birului şi fâ- 
gidui în faţa, tuturori că după ce, prin ajutoruli 
lu Dumnegei şi concursuli tovarăşilorii săi de ar- 

„me, va, isbuti să întârescă tote drepturile şi pri- 
vilegiele de care se bucura, ţerra din vechime, şi 
va întemeia dorita dreptate şi legalitate în patriă; 

"va face nu numai d'a se întârce fie- -căruia, grellele 
dăjdii ce de atâţi ani ai respunsi, dârii că va e- 

„stermina, cu desăverşire de pe faţa pământului pe 
„toţi apăsătorii lorii, icrii averile acestora le va, îm- 
ypărţi acellora cari aii petrecutii în sufterinţe şi a- 
păsări; şi că în locul lori va ridica uă altă, clasă: 

- Doierescă, dinta” aceia carit se voru lupta î impreună 
cu dânsulii. | | 

Aceste : promissiuni alle lut Tadorii produserti 
uă aşa adencă întipărire în spiritulă ţerranilorii, 
în câti Principatulă întregii începu a se clătina 
„din tâte părţile, mal cu 'semă celle cinci judeţe 
„de peste Oltii. Din acesta ajunse lucrul, nu numai, 
slujbaşilorii stăpânirei a nu se mai da ascultare,
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derii nici la îndeplinirea, drepturiloiră proprietăţii 
i nu se mai suppune. . a 
De aceea Pandurii cutreeraii satele în cete mari 

“sub stegulu lui Tudor, icri cel-l'alţi ţărrani, îndată, ce vedii ori pe vre-unii epistatu alt stipânului 
lorii sâii pe vre-uni slujbaşii ali stăpânirii venindă . prin satele lori, năvăleti asupra-le cu ciomege 
s&u cu alte unelte din celle pentru munca, pămân- 
tului; şi ori-că nu't lissaii să, intre în Satii, s6i 
dâcă cum-va se împotrivi, "1 maltrataii strigândi 
să trăiscă Domnu 1) Tudor ! | 

Din momentuli acesta începu a se da pe faţă, vescola, şi a, se pregăti țărrei întregi celle mai mari nenorociri. e | Mi  Vedândi Tudorii că intreprinderea merge bine şi după dorinţă, începu a, se gândi mai serioşi a necesitatea întru care se afla d'a susţine câte, fâgă- -duişe şi pe care le punea înainte -ca adevăratele „motive a resculărit sâlle. Si pentru ca să dea, mi. şeării mai multă însemnătate în: favârea proiec- . “telorii s6lle ulteridre, cum si pentru ca să ascundă, şi adevăratulii spiritu ali întreprinderii, pe care îlă tiinuia ponă la uă ocasiune favorabilă, se chib- zui să facă ui supplici s6i jalbi de rugăciune (Arz- Mahzar) ca din partea întregului poporii ali ţr- | rei, pe care o trimise către Inalta Porta, Otomană. 
LT 
| 1) Acestă titlu se dă numai Domnitorului Ţărre, până “şi în diua de astădi. Ia (ANeaut)
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prin midlocirea unei din cetăţile .de peste Dunăre 
în sensul următorii : D o 

dra-Aahzar, 

«La acâstă sântă şi prea strillucită Inaltă Po 

tă, prea puteiinica Impărăţiă şi adevărata, nostră 

stăpână, cădemi.noi toţi credincioşii supuşi ai ț&r- 

rei Româneşci, şi ca către unulii Dumnedei a Totih- 

țiitorulii, cu multă sufletescă amărăciune arătămil 

alle nâstre necurmate sufferinţe şi nemărginitele | 

- dureri ce le sufferimii din pricina dregătorilorii pă- 

mânteni în unire cu cei după vremi trimişi străini 

Domni stăpânitori, de către prea puternica Impă- 

răţiă, de la. carea toti-de-una amii fostii ajutaţi 

“cu bogate şi numerâse bine-faceri. IErii acum ami 
rămasă cu totuli pârăsiţi în mâinele numiţilorii 

vrăjmaşi ai Înaltei Porţi şi ai noştrii. Pe aceşti 

dregători noi i-ami putea numi de relle-uneliitori 

şi tirani al noştri, ca unit, cari S'aii uniti a lucra 

„ nedreptăţi înpreună cu cei de acum străini Domni 

    

„Nu se scie cu temeiti,, dâcă tâte uneltirile şi meşteşu- 

girile acestui omii, prin assemenea midiâce, țintei en sin- 

ceritate mai multi la scopul da addormi pe Porta Oto- 

mană, sâii decă elii îşi făcuse de atuncă niscaă-va idei pentru 

propriulii stii folosii şi mulţumire, da pune, adică, prin 

'axme mâna pe Domnia Tărreă. Ensă scopulii cel adevărată, 

se va, vedea mai la : : alle, când Imerurile chiarii arătară 

pe faţă țessătura imaginaţiunii selle desamăgite. 

? (N, autorelan;.
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al ţărrei nâstre. Ensă noi, trecendi sub tăcere tâte 
necazurile nostre din trecută, arătâmi numai pe - 
celle de acum, căci ne-ati despuiatii ca nicl-uă-da- 
tă şi ne-aii adusi la uă stare atâţii de jalnică, în- 
câti chiaru și cămara (kilerii) împărătescă a ră- 
masii. deşert şi not mai despuiaţi de câtu cei morţi 
de prin, morminte. Si decă Inalta Porti ari A a- 
vutii câtu-şi de puţini sciinţă despre tâte acestea, 

„de multi nezâri fi. scipati de nisce asemenea nemi- 
lostivi hrăpitori, carii la, orl-ce schimbare de Dom- 
nie, se prefaci că supuni, prin Arz-mahzar, la cu= 
noscinţa Inaltei Porţi, starea ţărrei; ânsă âcesta' o 

„facă numai şi numai pentru. folosul loră şi ali 
Domnilorii, precum au făcută şi la venirea lui A- 

„lecsandru-Voda Sutzu. Căci et pe .d'o parte, art- 
tândiă prin Arz-mabzar prăpădenia, adusă țărrei din 
pricina, rellei cârmuiri a Domnului de mat "nainte, 
cerea milă şi uşurare de la Inalta, Portă; icr pe 
de altă parte, grâmădindu mulţiiae. de laude ne- 

adevărate pentru celu de mai susii numiti Domni, 
(ţineă numai la: folosul lorii: în parte şi la hră- 
piri. Pentru că îndată după sosirea în ţerră, a- 
cestii Domni unindu-se cu numiţi! dregttori, s'a 
învoitit cu dânşii pentru despuierea şi dărăpănarea 

- Terrei, fâcândi începutuli de la, Biserică, de unde . - 
„trebuia-să se incepi dreptatea; şi «toţi cel fără te- 
mere de Dumnegeii, sub cuvânti d'a orândui Mi- 

-tropolitii pimântânii, vendură lur Vodă-Sutzu Bi- 
serica, mama a toti ngfoctiitiiti în preţii de dous 

A d Centsă Water) | 
T 

s d Pe



mii de pungi, şi astii-felu orândui Mitropolitii Ro-- 

mâni pe, Dionisie Lupu. | 

„Este adevăratu şi prea adevăraţi că s'a orânduitii 

asemenea Mitropoliti spre ruşinea nemului romă-. 

neșcă şi dispreţulu clerului nostru, şi spre nemul- : 

ţumirea norodului şi a credinţei nâstre, der'ânst 
spre mulţumirea Domnului şi pentru folosulii să 
în parte. Căci, fiindi acestă Mitropoliti îndato- 
ratii către Domnii, se înduplecă, spre a'li. mul- 
ţumi, lu tâte voinţele lui celle nedrepte, necuvi=: 
încidse şi nesocotite, pe care iscălindu-le şi elă 

de drepte şi de' bine-chibzuite, silea pe norodi 
să le indeplinescă, şi asti-felu 'Țerra fu cu desă-. 
verşire despuiată, - 

„In asemenea, vai! jalnică stare aflându- -se no-_ 

rodul, şi ne-avendi nici uni migloci de a şi ară- 

ta, nenorocirile sâlle şi a cere de la Prea-Puternica 

împerăţie mila pe care de multe ori a dobândit'o 
fără a se folosi de dânsa, rămâindu numai scrisă 
pe hârtie şi nesocotită de câtre numiții hoţi, se 

vedu nevoiti, în multa sa desnădejde, ca ântâii să 
„se sedle în potriva acestori de r&i-făcători şi în 

urmă să cadă, ca uă credincidsă şi supusă Raia, spre 

a cere împărătescă milostivire. 
'„De aceea, eu lacrimi fierbinţi ne rugămii d'a se 

trimite împărătesei omii, nu de legea nâstră, care 

să cerceteze şi să vagă jalnica stare a Ţerrel; şi, lu- 
crândi dreptii, să facă cuvenita-inbunătăţire, ca să 
inceteze ună dată hrăpirile şi să dâmt numai drep-
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tulă hotăriti la puternica, împărăție, precum ami - 
datii până acum; şi noi nu tăgăduimii a urma, şi pe . 
viitori pre cum ami fosti şi ponă acum cre- 
dincioşi supuşi ar. împărăției pentru toti-dâ-una. | 
I&ră noi din parte-ne, suntemi: plini de nă- | 

„dejde şi credinţă că nu vomu fi lipsiţi de milos=. 
tivirea puternicei Impărăţii, cu care ne-a, ocrotiti - 
din vechime, "precum ne-a ci nstiti şi cu numele - de “depositon» încredinţatii de milostivuli Dumne- 

- deii şi, la ori-ce schimbare de Domnie, părinteşte 
ne-a îngrijiţi. Ensă acestă dulce numire, în loci 
de a. face câtu-şi de mici întipărire asupra: Dom- 
nilorit noştri, din potrivă, mat multi "i-a făcutii să, rămâie surgi la ac 6sta; şi în loci dea ne uşura, ne- 
norocirile şi a ne cârmui. cu blândeţe părintâscă, 
ei ne jăfuieseii şi ne despdie ca nisce hoţi. Cici, de 
la ui vreme încâce, uniţi fiin dă cu căpeteniile nostre 
bisericeşti şi politiceşti, tălhuri toţi ca şi dânşii, 
le înlesnescii şi plecarea, privindu'i când est din Bu- curesci şi se d ucii înapoi la capitala împărăţiel.. 

"«Tâte acestea de mat sust, fiind adevărate, se vorii adeveri mal cu de am&nuntulii şi cu mai multă 
scump&tate înaintea, împărătescului omi credinciosii | care se va trimite, şi pentru care ferbinte i6răşi ru- gămii pe puternica, Impăriiţie bine-voitâre de ani se | trimite spre mângiierea, nostri, 
a aă puternicii Impărăţii pre plecaţi. 

şi credincioşi supuşi 
Toti poporului Romănescii



* La, 16 Fevruarie plecândi 'Tudor de la Tismana _ 

'cu tot 6menii ce mai -adunasse până atunci, se 

dusse la Baia-de-arama, din judeţulii Mehedinţi ; 

şi găsindi pe locuitorii de acolo nu de toții dispuşi a 

se uni cu. dorinţele lui, elă începu a maltiata,. in 

totă felulii, pe ori-care din panduri sâi din căpi- 

anii lori i se împotrivâi.” Cu moduli acesta, res- 
pândindii terrdrea în totii judeţuli, se seculară cu 
toţii, chiari şi cel care se opună, unii cu arme, al- 

ţii cu sulițe şi cu ciomege şi merseră după dânsulii. 

De acolo Tudor plecă cu. tote glotele selle de 
albaneză şi de panduri, cari năvăliră asupra Mazi- 

" liloră şi veri-cărei alte clase de boieri, jifuindi, 
maltratândi şi desonorândă, fără cruţare, pe toţi 

aceia, carii nu se supunâi la voinţele lui. 

Ajungândi la. mânăstirea, Strihaia, introdusse” 

provisiuni de ajunsii şi orândui pe frate-săi Pappa 
- comandanti ali garnisânei cu 200 panduri; i€r elui 

cu glâtele selle se îndrepti, spre mânăstirea Motru, : 

unde găsi fortificaţi pe cel trimişi de mai "nainte 
în 'conta lui, ciminarulă Stefinică Bibescu şi 

Barbu. Viişorenu cu 6menii lori, cari le respunseră 

cu puşcituri pe din întru şi omoriră vre-uă şepte- . 

opti d'inbrai lui Tudor. Acesta îndârjindu-se de- 

'cisse d înconjuri, mănăstirea, şi totii-ui dată tri- 

misella, 'Tinţerenilpe Macedonsky şi pe Iova, cu unii 

numării de sârbi şi de albanezi bine armaţi, ca să oc- 

“cupe mai d'inainte tâte posiţiunile strategice şi să 

16 taii veri-ce comunicaţie între dânşii. Deri abia
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„trecu uă, săpt&mâniă şi cet din mânăstire ajunseri, 
într'uă, complectă lipsă. chiarii. de celle necesarie 
pentru hrană, | i 

Boierii din Craiova şi caimacamulțDepalto, aflând 
celle îintemplate la Mânistirile Strihaia și Motru; 
pe de uă parte anunţară îndată, Divanuliă din Bu- 
curesci, iârii pe de alta trimiseră pe serdaruli 
Diamandi la Motru cu 150 albanezi şi panduri de: 
al stăpenirii, spre a, întâmpina,.căderea aceste M&- 
năstiri, Când 6nsă menţionatuli Diamandi ajunse 
acolo şi se încredinţă, de nesuficienţa, ostaşilorii str 
spre a, se opune mulţime lut Tudori ,: remase : în - „ neluerare şi se mulţumi numar de. a negoţia pen- 
tru libera eşire a, cellorii închişi în Mănăstire, carii 
plecară de acolo nesuptraţi ; icrii Tudori, intrându 
în urma lorii, se aprovisionă şi se întări acolo cu 'tâte celle necesarie. . Da 

După acesta, Tudor începu aşi întinde stipâni- rea şi asupra cellori-alte judeţe; iâr divanul 
" Craiovei, vădendi progresele lui, mai trimisse pe slugerulii Ioan Solomon (care fu în urmă, onorat cu gradulii de colonel în armata, naţionale), cu 60 de 6men! bine armaţi, cum şi pe Dinu Băltânu din Gorjă, cu alţi 150 panduur, spre a se uni cu. > serdaruli Diamandi; der “toţi aceştia nu fâcură, nimici contra lui Tudor : căt insciinţându-se 
că Divanului din Bucureser orândui-se; în acâşti, a- facere Eforii pe Nicolae Viicărescu, el îlti aşteptaii ca să vie din Bucuresci ovi „cu instrucţii de a trata, 10
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cu Tudor, s6ii cu altă ste spre a putea năvăli 

atunci eu toţii asupra lui şi să-li sfărame. E 

In intervalul acesta, scirile, curgâii una după 
alta din tote părţile la Divanuli din . Bucuresci, 

mal cu semi din Craiova, carei, aflândv-se mal a- 
prâpe de centrulă acţiunei, era şi mai multi ame- . 

ninţati de Tudor. Aceste sciri, produsseră. multă 

turburare şi neodihnă, între boieri; şi abia atunci 
ei deşteptându-se din amorţirea întru care se a- 

„fai şi deliberândii mai maturii despre starea In- 
crurilorii, hotăriră în unanimitate a trimite con- 

„tza lui Tudor pe toţi sârbii şi albanezii, câţi se 
aflaii în slujbeostăşesci alle Statului. Apoi chiimând 
d'între căpitanii lori pe aceia pe cartei "1 credeii 

mai devotați și mai vitezi, orânduiră pe căpitanii 

Gheorghe Olimbie, pe căpitani I6n Farmache şipe 

„Hagi Prodan şefipeste unii numeri de 100 ostaşi, 
ierii pe Deli-Başa Mihale, pe 'Tufecci-Başa. Bozini şi 
pe Buluc-Başa, Gheţu, şeti asupra altorii 100 6meni. 
şi, după ce'i aprovisionară cu tâte celle trebuinciâse 
de resbollii şi le plătiră înainte şi lefile mensuale, îi 
espediară cu olace şi cu porunci ca, îndată după 
sosirea, loră la Craiova, să se unescă cu cet-alţi 

“albanezi şi panduri de acolo, şi cu ori ce preţi să 

Stingă mișcarea Iui Tudor. Pe lângă acestea le 
mai recomandari pe de ui parte că, decă vori prin- 

de pe Tudori vit să'li înpusce înpieună cu toţi to- 
varăşii lui, ieri pede alta, ca, prin ori-ce midlociă 

"“vori sci, si, convingă pe poporul creduli că tâte
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celle publicate şi făgăduite prin proclamaţiunea, 
lui "Tudor ai fosti nisce simple amăgiri. 

In acellaşi timpi &nsă informându-se Divanulă 
din Bucuresei, cum că din ostaşii carii se trimiteti 
în potriva lui: Tudor, unii înduplecându-se prin 
linguşiri şi fâgăduieli, ie alţii cedândii feluritelori 

"ameninţări se trăgâu în partea lu şi se uncii cu 
densulă, găsiră, mat cu calle a trimite, foră perdere 

„de-timpii, şi pe unulă d'intre boieri „ca Efori, sâă 
supra-veghiătorii ali oştirer 5, şi astii-feli orân- 
duiră pe Nicolae Vicărescu. Acesta, pornindă în | 
“grabă, nu zăbovi a ajunge pe cel trimişi mai d'în- 

: nainte la Şerbiinescit-Domneşei din judeţulu Oltu; 
şi unindu-se cu denşii pleci spre Craiova. Der pen-. 
tra că împrejurările reclama tă; acţiune grabnică, 
Şi energică, noului Eforii nu întârdiă . d'a, espedia 
pe Deli-Başa Mihale, pe Tafecci-Başa, Bozini şi pe 
Buluc-Başa Gheţu la satul Coțofeni, cu ordini 
espresii ca, după ce se vori întruni cu Serdaru 
Diamandi, cu slugeru I6n Solomon şi cu cei-alţi de 
acolo; să nu întreprindă. nict ui, mişcare înainte 

1) Târqiii se deşteptară boierii cu măsurile may energice, după ce lucrurile ajunseseră la estremitate şi rana devenise - incurabi ă, Căci se va vedea maj la valle că aceia cari în aparinţă se arttaii indiferinţi Ja tâte -chibzuirile collegilorii lori din Divaniă, serve interesse. opuse. Divanului. Acesta se dovedi msi în : urmă, când rebelii se uniri, cu ostașii stăpâ- “rii într'unii singură corpi, şi contribură ea stăpânirea să'şi pună, dup datorie, tâte silinţele spre a-combate pe “Tudor, şi să rămâie de nă dată sleiti de tote midlâcele, (A. aut.).. 

A
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de sosirea lui căpitanii Gheorghe Olimbie cu cei-alţi 
cari remasseră mai în urmă pe drumi ; căciaceştia, 
avândă celi mai mare numeri de oştire, arii fi pu- 
tută să pornâscă la, Tinţăreni împotriva lui Tudori, 

cu mai multe şanse de isbândă. 
După 'sosivea, cellorii de mai susă numiţi, că-. 

pitanii aceştia, oprindu pe lângă dânşii ui parte 
din Gmenii lori, remasseră în Craiova, pentru pa- 
za oraşului; i6r pe cei-alţi îi trimisseră, îndati, la, 

predisulu sati Coțofeni, unde erai aşteptaţi de cei 
trimiși mai de nainte, Deri în diua, când Eforuli 
Nicolae Văcărescu se pregătea să dea ordinulii ca- 

“să încâpă atacului în contra lui Tudorii, sosi, pe 

neasceptate din Bucuresci, scirea formală, că în 

loculii lui se orânduisse, în acâstă, pricină, de către 
Divanii, altii Efori cu deplină putere 1), care avea, 

să ajungă câtii de curând acollo, spre a regula, 

celle de cuviinţă. Astu-felii starea lucrurilor. r&- 

“ masse totii aceeaşi pont la sossirea, de la, Bucu- 

resci a Bforului celui din nuoii orânduitu. 

  

2) Căpeteniile Eteriăă, ca să tragă la acâsti ocasiune t6tă 
- isbânda în parte-le, isbutiră pe sub mână: l-iă, de a lua, în 

apariuţă, parte contra acestei affaceri, şi prin urmare, Se orân- 
dui numitulii C; Samurcaş ca Eforii cu deplină putere; 2-lea, 
dâcă ostașii trimişi înainte (necunoseândi afacerea ca, is- 

pravniciă şi ca alţi) voră voi să lovâscă pe Tudor şi din ac6- 

sta, să se întâmple vre-unii neajunsă spre. nimicirea planu- 

riloră urdite, atunci orânduitulii Eforii, ca unulii care cu- 

noscea mersuli Iucruriloră, să, „Iuereze î în contra, spre a îm-



In acesti timpi Divanulu din Bucuresci 6o- 
prinsi de mare neodihnă şi nedomirire, desbătândi 
şi redesbătendii scirile ce pritmea în tâte dillele, .se 
decise a trimite şi pe Gnsuși Vorniculii Constantin 
Samurcaşii boieri divaniti, ca pre uni omi îmvă- 
ţatii, de uă capacitate superiori. acellei a lui Vă- 

„căreseu, şi, pe lângă aceste, capeunuli careavea in- 
fluinţă asupra lui Tudor, Der pentru-că învingerea 
prin arme a acestei mişcări ajunsesse îi fi îndoi6- 
să, Divanulii găsi cu calle d'a aprovisiona pe noulă 
Efori şi cu ut sumi de bani 1) pe care eiu era li- 
berii a o întrebuința după împrejurări, sâh dândui 

  

piedica „veră:ce acţiune în contra lui Tudor; ală 3-lea, pen-" 
tru că, după scirile ce priimâii prin scrisori, se apropia câtă 
de curând şi sossirea lui Ispilante din Russia în Moldo- România , şi prin urmare trebuia, negreşită, ca tâte să (fie 

pregătite şi toți capii din Eteriă pe faţă uniţi pentru grab- - 
niculii progresti ali întreprinderii lori, „(Mota autorului), 

1) Strîngerea banilorii birului s.c.l. de prin judeţele ţăr- | rei [a tesauruli publică (Vistierie) era pe atunci forte di- - 
 ficilă, din causa publicaţiilor lui Tudor pentru ertarea birului. 
Mai cu sâmă banii ce se string de zapcii prin judeţele de . : 
peste Oltui, îi lua 'Tudor care pedepsea âncă şi pe aceia carii 
se împotrivâii d'a plăţi. Cu tâte acestea Divanulii încropi, 
cum putu, ponă la uă-sută-nonă-deci şi două de mii lei (du- 
pă corsulii banilorii de pe atunci, câte 15 ley galbenulu au= striaci), cea nai mare parte din împrumutură, şi le dete lui , Samurcaşii la plecarea sa din Bucuresci!; dâr partea cea maj | 
mare din aceşti bani ai serviti (dâcă nu suntă greşitii) 
pentru folosulii săi personală, a 

E (Aota Autorului) . . |
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| lat Tudor, sei, denu lui altora, icr' lui sii % fagădu- 

iescă, onori şi posturi : totuli era, pentru a nu se - 

face vărsare de sânge, ceea ce şi promise, C; Sa- 
murcaşii. 

„După sosirea, noului Efori la Cr aiova, Văcărescu 

se întorse la Bucureşci, fără nici uni resultaţii; ir 

-Samurcaşi, rămâindă. acolo, începu a se înțellege -- 

prin scrisori cu Tudor, către care trimisse mai 

“în urmă şi pe Hagi Prodan cu 90,000 de lei (pre- 

cum Ensnși a declaratii, foră ânst casă dovedâscă a- | 

| devărulii). Acesta. ns unindu-se cu Tudor, cu care 

era mai de nainte în înţelegere, nu se mal întârse. 

“înapoi. Ier Gheorghe Olimbie şi Ion Farmache, 
fură îistircinaţi de Samurcaşi a merge la Coţo=. 

feni a se încorpora cu cei-l! ali oşteni de acolo, 

foră onsă . d'a întreprinde. cea mai mică! ostilitate 

conta rebellilori, până când nu va primi mai ân-- 

tei instrucţiuni cum avâii să urmeze !).. 
Ta intervallulii şedere lui'Samureaşi la Craiova 

“şi a corespondinţei stlle cu 'Tudor, Gheorghe Olim- 

„bie trecea, adese-oii nptea.şi pe ascunsii de laCoţo- 
„feni la Ţinţăreni, uă distanţă ca de 4 ore; şi înţellie- 

gându-se între dânşii despre celle ceeraii de fâcutiă,.- 

se întorcea, în răvărsatulii dioriloră, la postulusăă. 

Lafie-care întâlnire nopturnă âns&,Olimbie lăssa lui 

1) Sensulii acestui ordinii fa „negreşitii, dictată, mai multi 

„pentru cei cari nu era iniţiaţă în secretii. 

(A. autorului).



Tudor câte uă părticică din ostașii sei cum Şi pro-- 
viziuni de resbellii îndestule. 
“In scurtă, toţi: capii trimişi de. mai nainte, în 

aparinţă numai se arătari că mergi în contra re- 
bellilori, i6'în realitate et erati mai de demultii în- - 
ţelleşt cu Tudor şi faceai să treci en încetul 

„mai toţi ostaşit desub comanda lori în partea lui. 
„-Gheorghe Olimbie şi Ion Farmache, nu după 
multi timpi, se întârseră dela Coțofeni la Craiova. 

“Astii-felii, pe când lucrurile părâi supusse unei 
mature şi lungi chibzuiri, care nu producea de câtă 
nelucrare, sosi la tabără de la Coțofeni şi serdarultt 
Dinu Bâltânu care se orânduisse Ispravnici la 
Gorj, în locul lui Oteteleşenu inchisi la Tisma=- 
na, şi care, avendii cu Qânsulii ună numeri de pan- 
duri, venise în ajutoruli albanezilorii cellorii din 

„ „partea stăpenirei. Der îndată ct; cunnoscu perfidia 
câpeteniilori lori şi, după cercetările şi observaţi- . unile -s6lle minuţiese, se incredinţiă că toţi aceştia 
eraii în conspiraţiune cu Tudora, se retrase pe ne- 
simţite de acolo şi se întorse -1a 'Tergu-Jiului, un- 
de giisindă şi pe collegulit stii, Ispravnicu Gheorghe 
Văcărescu şi pe Slugeru Costi cu 200 de panduri, 
făcu cunnoscută Divanului despre tâte câte se încre- 
dinţașe eli Ensuşi 1), 
  

  

1). Se gice că acesta ară f însciinţatii pentru prima 6ră | stăpnirea despre secretulii conspiraţiunii și despre trădarea căpeteniilori.  (X autoruha).
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'Padorii, aflândui prin spioni faptele lut Băltânu, 
trimisse îndată pe credincioşulu sti Dum. Gârbă cu 

400 Albanezi, în Jdeţulii Gorjă. ca pe de ui 
parte să răscâle câţi panduri va putea, icr pe de 

„alta să.pringă câţi boieri va găsi sei şi pe alţi lo- 
cuitori din Târgu-Jiului, şi mai cu semă, să pringă pe 

„ Băltenu. | 
Însă aceştia, pe dată ce aflarăi de intrarea lut 

Gârbă în judeţuli Gori, fiindu puţini la numără 
“şi neputendii a se opune, fugiri la munte aprâpe 
de uă Monastire numită Laintz, Ier Dumitru Gârbă 
luându-se după dânşii, conformi instrucției same= 
şului Vasile Mungescu, le tăiă drumul astii-felii, 
că abia, numai Ispravnicii puturăsă scape, iârii cet- 
alţi remaşi în urmă, se constituiră prisonieri lui 

Gârbă şi fură aduşi legaţi şi apoi închişi în mănasti- 
rea. Tismana 1). 

  

CAPITOLULU II. ă | 

Sosirea Caimacamilorii Domneşci în Bucureşci, — Propunerile 
lui Tudor,către boieriprin C. Samurcaşii. — Boierii cerii ajutorii 

de la, Pașii cetiiţilorii de peste Dunăre. — Obstucole la cererea 
lori. — Scire neașteptată de trecerea, lui Alexandru Ipsilante din 
Bassarabia în Moldova, — Proclamaţiunile acestuia.—Strîngerea; 
de 6ste şi resursele lui în Iaşi. 

“La 26 Februarie, sosindii în DBucureset şi Caima- 

camii Domneşci, trimişi dela Constantinopolii, şi vă 

1). Se asigură că. la împrejurarea acâstă, s'arii fi omoritii 
unit numără de boiernaşi cari se împotrivisseră la luptă; der 
dscă acsstă aserținne este adevărată, nu se scie nici cine, 
nică câți ai fostii cei omoriţi. (A. aut.) 

A
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gândi turburarea generală şi frica de care erati 
„ coprinşi boierii şi poporulă, se îngrijeră şi ei fârte 
multi, Mi | Ma 
„Cu tote acestea Carmacamii se sili a încuragia 

lumea, pre câtă le sta prin putinţă, şi a îngriji de 
linistea, publică. Toti de uă-dati începură, după ce- - 
rinţele situaţiunii, a căuta, în tote gillele, diferitele. 
afaceri alle ţărrei şi alla Domniel, împreună cu mi- 
tropolitulii, cu episcopii şi cu boierii țerrei. Der ne- 
curmatele sciri ce sosâu pe totu minutulii de pretu- 
tindeni, mării din ce în ce neliniştea ce domnea, 
în Capitală; căci Tudor, înaintând fără nici unit ob- 
stacolii în celle cinci judeţe de peste Oltu, se fâcusse - 
deja stăpânii absolutii peste elle, afară, de oraşulii 
Craiova. Vorniculii Costantin Samurcaşi, informiân- 
du-se de sosirea Caimacamilorii I)omnesci în- capi- 
tală, se întârse şi elu la Bucuresci şi, înfăcişându- - 
se la Divani, nu putu să arate nici unii resultatii 
buni ali missiunet selle, gicândii că nici prin fă- 
găduieli, nici prin banii ceară fi dati (după gisa lui), “ 
n'a pututii să ajungă: la scopulii doriţi de Divană. 
Spre. dovada, silinţelorii sâlle elit presintii uă corre= 
spondinţii ce întreţinuse cu 'Pudor. Eli &nsă avusse 
mai multe hitâlniri secrete cu acestu din urnă şi 
se înțellesesse prin grai despre urmările lori în 
viitoru, după cum acâsta s'a. dovedit mai în urmă 
de către multe persâne demne de credemânti. Toti 
uă-dată mai înfăcişă şi unu resumatii de Gre=cari. 
propuneri allelui 'Tudori, adăogândii că, deci boie-



rii Divanului consimţeii a le subscrie, 'Tudor -Pro= 
mitea să se astâmpere, iâr'la din contra, îi ame- | 
ninţa, că le va pricinui, fie-cărui în pante, multe 
Şi felurite relle. 

PROPUNERILE L LUI TUDOR - 

TC 10. sa midlocescă îndati veliţii (marit) point al 
Divanului, prin anafora formală către Porta, Oto- 
mană, de a, se desfiinţa, obiceiului de pânt atunci d'a 
se orândui Domnii Ţevrei românesci numai d'în- 
tre străini şi să ceră a se allege d'între pămtnteni ca 
să înceteze, uă-dată cu acâsta, grellele, dăjdii şi nesuf- 

ofer itele împilări făcute de deuşii asupra ţărrei. 
II. Să se or ganizese cu cheltuiala Visterier, uă 

armată regulată, de 12,000 Gmeni, cu tote muniţiu- 
„ile necesarii de resbellu, precum era în vechime, 
„pentru menţinerea liniştel şi a siguranţei ţerrei, 
şi care să slujescă pentru ori-ce întomplare şi alte 
interese folositâre ţărrei. 

III. Săse hotărască, prin obştesci înţelegere, tâte 
dările sătenilori pe timpi de sâpte ani, fără ca în 
intervallulii acesta să se mai potă mări sei micşora 
„acesti impositii, sub nici unii fel de pricinuire, 

IV. Sa se erte birul tutulori locuitorilorii în 
ursii de trei ani întregi, afară, de drepturile mo- 
şiilorii unde locuieşee fie-care, spre uşurarea grel- 

„lelori dăjdil, pe cazi le-a, 'sufferiti poporului în 
„anii trecuţă, sub apăsătorea stăpenire a Domnilorii 
străini. |



3 
V. Si numere, în sfârşitu, acum. înainte, cinci 

“sute mit lei pentru întâmpinarea grellelorii chel- 
tuieli alle oştirei, şi să i se fâgăduiască cu bună 
„Credinţă că, de ori câţi bani va, mat avea, în urmă 
trebuinţă, "1 se vori da, din timpi în timpi, din 
cassa Visteriei, pentru susținerea sa. Iâr pentru 
tote acestea, 1) să i se respungă, înscristi, şi pen tru | siguranţa lori să i se trimiţă, câte unu represin- 
tanti din tote braslele (eorporaţiunile) politiceşci. 
şi bisericeşei.- Da 

Aceste propuneri se. părură boierilorii neadmi- 
sibile, pentru: cuvinte mai înalte, şi nu le socotiră | „nici măcar demne de respunsii.. Ori şi cumi 6nss, simțindu-se apăssaţi. de nisce asemenea pretenţi- 
uni, precum şi indirect ameninţaţi, fură, coprinşi 
de terdre şi scriseră noului Domnii a veni de la Constantinopole, înai adressândiă âncă şi ni ali duoi- - 
lea anafora, (Arz-Mahzar) către Inalta Porti, în care descriaii pericolul ce amenința țerra, şi cerendu. ajutorii pentru înfrânarea semeţiei rebellului. Si - fiindii-că mal toţi ostaşi stâpenirei desertaseriă, şi 
trecuseră sub stâgulii lui Tudor, boierit perdută, veri- „Ce speranţă, de aşi mai putea, împlini şi pe viitori datoriile lorii în pace şi bună armonie. Dâru venin- 

1). Aceste. propuneri alle lui Tudor, atât de semeţe, se luară în serisii încă de atunci, de către unii secretarii alii Jui anume Stolnieul Voicu, dârii pentru ali cărora adevără, nu garantămi, a Dă 
(Nota autorului), -



| 82, 
du-le, după puţini timpi vespunsi că, prin ori-ce - 
chipuri şi miglâce vori putea, să potolescă, acesti, 

„Yesedlă a poporalui, toţi în unire găsiră cu calle | 
„acere de la, Pașii cetăţilorii, de prin prejurulii ţărril. 
Românesci, să letrinită 6ste otomani împotriva per- 

„turbatoriloriă - liniştei publice. Ensă menţionatulti 
O. Samureaşi fiindi şi elii unulu dintre boierii Di- 
vanului, în aparinţă, se arătă împărtăşindi acâstă, 
piere, icrii în ascunsii, pe când se hotărâse a se 
sub-serie disele cărţi de invitare câtre Ture, elu. 
însciinţă, despre acesta, pe consulul Russii, Ac6sta, 
întempină luceralii, poprindi pe cell ântâiti d'in- 
tre boierii: țerrei, marele. Banii Grigorie Brân=. 
covânu, d'a sub-scrie, precum şi pe cei-Valţi bo- 
eri, pentru cuvântulii ci trecerea turcilorii pe piăimân- 
tul ţărrei Românesci, este contrarii, stipulaţiuni- 

“lovi din trăctatele de pace încheiate între Russia 
şi Turcia. Ii mai: povăţui totu-de-o-dată și d'a se 
feri, câti vorii putea, de nişce desbateri ' care rari 
avea, chiar pentru et &nşii resultate mulţumitâre. 
In modulii' 'acesta, fu poprită trimiterea cărţilorii 

= la, Paşii cetăţiloră. Der pe. când boierii erai di şi 
n6pte frământaţi de aceste turburitâre gânduri, 
nesciindi ce să facă, ca nu cum-va foră voia, lori . 
săi greşâscă, de ui, dati se pomeniră şi cu uă altă 
seire, cu totul neaşteptată, cum că şi în Moldova 

se ivise, fără veste, unit altii evenimenţă de uă în-. 
semnătate şi mai mare.
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INSOIINTAREA OFICIALA DIN IAŞI E 
“* Prinţulă Alecsandru Ipsilante, fiiulii fostului 
Domnii ali Moldaviei şi adjutant maiorii ali M. 
S. Imptratului Rusiel, eşindi din Basarabia, a so- sită în 22" Fevruarie 1) la, Iaşi cu uă însemnată, | suiti de Albanezi, declarându-se de liberatorii ali creştinilorii de sub dominaţiunea Otomani în aceeaşi sâră, desarmândii pe Turcii aflaţi în Iaşi, 

ca la trei-deci de inşi, 1i şi Omoră, în urmă cu con= 
simţimentulu şi ală lu Mihai Vodi, Sutza. Cu wă 
gi înainte de venirea, prinţului Ipsilante s'a intem- 
platii şi în Galaţi uz rescâlă sângerdsă, cu scirea şi a părcilabului Domnesci (Prefectulia judeţului) de acolo, din partea unui căpitanii Vasile Caravia, orânduitii de la Domniă pentru paza acelui orâşit, „Acesta, avândii trei-deci de Albanezi sub dânsulii, mai adunând âncă şi vre uă sută şi mat bine de Cefaloniţi şi alţi greci de prin corăbiile aflate în portuli de acolo, năvăli asupra zabetului turcă de la Skelea 'Tupucci. Deri avându şi acela, ca la vre-o trei geci de turci sub dânsul, se închisse în 

1) Este sciutii de toţi în genere, că gina hotărâtă pentru începerea, revoluţiunei, în tâte părţile orientului, de uă dată, era giua de 25 Martie, şi că, prin urmare, în aceeaşi di ur- ma să'și facă şi Ipsilante intrarea sa în Moldova. Dâr ne- aşteptata mârte a Domnului ţerrei Românesci provocă ime- . diata mişcare a, lui Tudor, şi prin urmare grăbi şi eşirea lui Ipsilante în aceste țărri, înainte de vremea hotărâtă, 
- (A. Autorul) 

3
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cassa sa, de unde apoi se începu uă luptă care ţinu: 
câțe-va ore. In celle din urmă, biruindă Cavavia, 

„ti omori, pe toţi, cum şi pe neguţătorit turei carii 
se aflaii acolo, cala 80 de 6meni, afară de alte ştp- 
te-spre-gece individe pe carii prinse de vii; Sa mal 
luată de către Greci şi unii-spre-dece vase tumcesci 
(şambecuri) aflate în portii. Toti în acelaşii timpi 

„arse şi uă parte din acesti oraşii. — „In qece Mar- 
„tie, 1821. Iaşi« - i | 

Acestă -nefastă şi neaşteptatii -veste produsse 
„multă tusburare boierilori Divanului, deriă şi mai 
multturbură pe Caimacanmii Domnesci. Ast-feli ei, 
aflândă nuvella, în timpuli şedinţei, remaseră toţi 
Ca nimiţi, se confusiară şi nu mat sciat cumi şi ce 
să, mai facă, atâtii pentru binele comuni câtă şi 
pentru propria loră securitate. In sfârşit atunci 

„înţelleseră curati de unde sc trăgea resedlă lut Ta- 
dor 1); şi ast-felii îşi petrecură momentele de con- 

  

1). Unii dintre dânșii se afla la maltă mirare de unde 
îşi procurasse Tudor la începută plata grelleloră lefuri şi a, 
tainurilorii la atâţă Gmeni, pre câtă timpă elă nu Începusse 
âncă a se întinde la Jafuri şi hrăpină, publicând în aparinţă 

- că elă luptajpentru dreptate; de vreme ce era tuturoriă sciută, 
că elă nu numai că se afla în lipsă de bani, dr că era âncă 
datorii şi uă însemnată sumă pe la uniă alţii. i 

" Mulţă nsă încredinţaii și susținâii de probabil, cum că 
„la plecarea sa din Bucuresci (precum s'a disii), Tudor se pro- 
văduse cu destui bani de la împiegaţii consulatului Rus- 

“sescăi ; căci şi banii de pe la comitetele Eteriei, se adanai -
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sultare în cea maiprofundi, meditaţiune, tăcuţi, po- 
„somorâţi și fără ca, se hotirască nimici ponă cetoţi, 
unuli după altul, părăsiri şedinţa Divanului: 
„Prinţuli Ipsilante, după intrarea sa în Moldova, 

  

totă de numiții împiegaţi şi se dai în primirea cassierului Mih. Hristari şi 1. Nicolopulo. Assemenea şi tâte adunările secrete, dântra începutii, se fățăii împreună totii cu aceiaşi, mai adese ori în căsa Vornicului Costantin Samureaş, pre- - cum mai în urmă ze dovedi în faptă. Este Gusă necontesta- i bilă, cum că numitul Samureaş, fiindii cavalerii russescii "era mai'multii de câtii ori-care altulă şi mai intirii ală Consnlatului russescii. Tudor idră, avândii şi elit rangii de oficerii rusescti şi fiindii de mai mulţi ani devotatii cască lui Samurcaş, nu cercă nici uă diflicultate d'a. se înţellege cu deusulii despre intreprinderea proiectată. De aceea şi era, nelipsită din adunările lori secrete, de unde i se dedeii dif- ferite pliuri, până în ultima gi a plecări sâlle din Bucu- rescă.. Prin urmare, şi toţi eră maj însemnați d'între capii oștirii, câţi se uniseră mai în urmă ea-'Tudor, pecum : Hagi Produn, Macedonski, Polcovnicu Iova, căpitanu Gh. Olim- „"bie, loan Farmake, Buluc-Başa Ghencea şi a ţii, toți erati sub protecţia Consulatului Russesci. [n scurtă totă organi- sarea, planurile şi veri-ce midlce înlesu tre alle revolu- țiunii ellenice, fură conduse şi mișcate pe sub mână de că- tre dragomanuliă săi Gh. Leventi, grecii din, Pelopouesii şi de secretarul ii săi Domnando. Aceştia, dominați de mulţi patriotismă şi de amorulii libertăţii, pussesseră totul în „mişcare prin directulă şi indirectulă lorti generosi concnrsii, „ conluerândiăi amânduoi, pre câtii le permitea midlGcele şi sta- rea lucrurilorii, pentru isbutirea, planului lori cel doriti Dâr unirea capilor din armata guvernului cu 'Tudoriă, pre- cum vădurămii,. fiind mai d'înainte combinată prin îndem-



„36. | 
dete fraţilorii st de arme şi alte proclamaţiuni 1) între care publică, una către Moldo-Românt şi alta către Grecii. pribegi în ambele principate, şi pe care le reproducemii mat la valle. Prin aceste pro- clamaţiuni Ipsilante se declară, ca chiimati de 

narea, şi înţellegerea cellorii de mai susă dişi, nu puţini a - contribuită la isbutirea scopului; căci altă-feli nică 'Pudor “nu âră fi putut să întreprindă uă faptă atâtiă de cutezătâre “ (din causa neînsemnătiţii sâlle personale), dâcă nu ară fi a-. vutăatâtea înlesniri, În basa cărora luă armele cu astă-felă de . pretesteîn aparință, contra autorităţi centrale, Pentru că decă dintru începutii“arii fi pătrunsii câtuşi de puţinii în adev& ratulă scopi ală întreprinderii şi arii fi sciută că lucrurile av6ă să ajungă în urmă la atâtea încurcături, fără îndoială că n'ară fi lăsată cu indiferinţă să trâcă atâta timpi ca să poprâscă pe Tudor. Der se vede că tâte ai fostii astă fel conduse din voia, Provedinţei, nu atâtă în folosul sevpului propusă, pre câtă, pentru că cu modul acesta, avi să se îne6pă lucrurile; ali cărora sfârşită fu cu totulii diferiti de celii așteptată, din eausa evenimentelor ulteriâre născute prin intrigi meschine, Căci diverginţa opiniuni, unanimita- "tea instinetivă a simţimântului naţională pentru amorulii patriei, şi pe lângă acesta neegalitatea fie-cărni caracterii în parte, îusogite de trufaşa ambiţiune şi de interesulii perso- nali, pusseră de uă dată în desbinare pe 6menii cară se aflaii În capulă revoluţiunei şi asti-feli Tealisarea adevăratului scopiă alii luptei fu fără veste împedicată. 
a. .. (Nota autorului). 

1) Şirulă acestorii proclamaţiuni cum şi faptele sâlle în Moldova, le lăssămii de uă-cam-dată, ca să scrie şi alţi con- naţionali despre elle. | i 

  

(Nota autorul).



poporulit Ellenicii la fapta liberârer sâlle. Eli anunţa, 
prin tâte aceste proclamaţii ale sele, ui revoluţi- 
une; care de mai multii timpii era pregătită şi ho- 
tărâtă prin secrete Eţerii şi care acum ajunse pre- 
tutindeni la maturitatea, ei. Mai încredința, pe 
lSngă acesta, 'că întreprinderea lorii va. avea spriji- 
nulii . puternici, protecţia şi concursulii unei mari 
puteri vecine.“ a 

„ PROCLAMATIE | 
„Către poporulit Moido- Românii 

„Loenitori ai acester ţărri Moldovei, vă faci 
;cunnoscutii că astă-di, prin ajutoruli lui Dumnedeii, 
tOtă Grecia a ridicati din tâte părţile stegulii în 
contra jugului tiraniel, corendi libertatea, sa. Ei 

„cu toţi compatrioţii mer, mergi acolo unde mă 
chiamă trombiţile, poporului „şi alii patriei, melle. 
V& încredinţezii deri şi vE garantezii, atâtii din 
partea mea, câti şi din partea tuturor compatrio- . 
ţilori mei ce se află aici şi pe cart ami onăre 
a'i comanda, că, veţi avea, totii repaosuli şi totă se- 
curitatea, atâtii pentru persânele câţi şi pentau 

” averile -vâstare, De aceea fie care si'şi caute de da- 
toriile şi de trebile sâlle cu aceeaşi libertate de care 
VE bucuraţi, toră ca să vă turburaţi cătuşi de pu- 
ţinii de pornirea mea,; căct stăpânirea şi cărmuirea 
acestul principatii, remăne şi acum sub acelleaşi 
legi, întru îndeplinirea.serviciilorit s6lle, In adevăr,



vă ici, locuitori al Moldovei, că provedinţa, cer6-. scă v'a dăruiță pe Domnul care vă cărmuiesce a- stă-di, pe Mihail Voevodă. Sutzu , uni” staruitori - protectorii ali drepturilor Patriei. vostre, unii pă- rinte şi de bine-voitorii alu vostru, Aflaţi der şi vă încreâinţaţ că Miuria Sa este astii-felu precum îl numescii ei, Şi uniţi-vă cu dânsul pentru apărarea. | fericiri! vâstre comune, I6r dâcă, din întâmplare, niscai-va disperaţi Turci, ară veni pe pământulii vostru, să, nu vă temeţi nict de cum, căci uă pu- tere tare este gata să pedepsâscă cutezanța loră. «Dati în oraşuli Iaşi, asta-qi în 23 Febr. 1821. 
»Prinţulă, A. Ispilante.« 

PROCLAMAȚIE. | 
Către Elleniy Eng raţă în acestă Tivpă, | 

«Indelungile nenorociri. alle Greciei siliră pe mulţi din fi sei „eredincioşi, st'şr părăsescă acel pământ Sacru şi să pribegescă, prin ţărri străine, căutândii ui sârtă mar bună. Mulţi din vol, iubiții mei compatrioți, înpinşi în pămenturile Moldovei | şi ale României, aţi fosti reduşi de uă sârtă, faţală la necessitatea de a yă pune indărătulu trăsurilorit bo- „erilorii pămâriteni;  defiimare Şi umilire, neaugită "POn& acum, pentru locuitori pământului ellenici. Eattii dr vi se deschide strălucită carieră în lupta sacră pentru patrie şi pentru lege. Grăbiţi-vg să spălaţi acestă insultă venită fără voia -v6-



9. 
străi , nrolându-vă „sub stegulă libertăir; Şi par 
tria recunoscetâre, ertându-vă cu generositate a- 
câstă greşclă involuntariă, este gata a'şi deschide 
braţele s spre a vă priimi şi a depune pe fruntea v6- 
stră păr intescile cununi alle glorie. Aceia, însă 

- cari vorii v&mănea, surd! la acâsti, sacră, chiămare 
ă patriei, Şi voril 'voi ei singuri a remânea, slugi al 
boierilor Moldovei şi al ţerrei Românescl şi si, stea 

- “mdărătulu trăsurilori lori, când toţi cel- Volţi se 
luptă pentru libertate, aceia să scie bine că de a 
cum înainte ei nu vori putea să mai porte nici arme, 

“nici onorabiluli portii albanezi ; ci trebue ase îm- 
“Drăca, cu portulii pimântenilori acestei ţerui şi a 
nu se mat prenumera, între nâmuli, Greci. 
<Dată în” obştâsca tabără la Galaţi” în 25 Fevruarie 1821, 

« 4. Ipsilante. “ 

Presinţa Prințului Al. Ipsilante, diversele pro= 
clamaţiuni şi promisiunile lut verbale, precum şi 
concursurile de încuragiare date din partea Dom- 
nului Moldovei Mihail Sutzu, c care şi dânsulii îm- | 
parţăşea mai de 'mainte acestă idei şi care acum 
conlucră pe faţă, tâte acestea, dicu, contribuiră 
fârte multi (în micula intervală ali aflării lui Ip- 
silante în Iaşi) la, duo& midl6ce înlesnitore : âutâiă, 
pentru că a adunati de pe la Grecii de acolo, boieri 

” şi neguţători, uă însemnatisuma de bani; ali duoi- 
lea, pentru că a strânsă volintiri (voluntari) şi 
peste două mii de Greci din cel aflaţi în laşi, d'în- 

e



7 0. 

  

tre cari, allegândii şi ecsersândii uă parte, formă, Ba- tallioiadlii Sacru D, îmbr ăcându-i cu haine Negreşi - “ punândi în verfulia coifulur (cască) lori cocarda, tricolori, compusă din colorile roşă, albastră, şi albă, symbolulu libertăţii; i6r în fruntea, coifului două 6sse şi unii crană (ui hârcă) de arginții s6ii de feri albi, semnificândiă prin acâstă, „libertate sei morte Acesti batallionă de pedestri îl luă - sub comanda, sa personali, dându' i de căpitani pe prințul Gheorghe” Cantacuzino, i6r pe cea-l "altă - parte de „oșteni călăreţi, ti îmbrăcă îm uniformă, de Cazaci russesci, şi cea d'a, treilea, parte, a Volin-= tiriloră, emasse cu portul albanezi Şi turcescit, precum se afla fie-care, numindu-le şi loră coman- danţi pe Duca, pe V. Caraviă, pel. Colocotironi (care se mai dicea, şi Tascula) ; în fine, unii altă miei numării de Gmeni fură îmbrăcaţi în haine roşii, în felulii husariloru rusesci. Pe lângi, acestea, după ce s€ pregăti şi se mal aprovisionă, (mat cu s6mă, prin concursul. Domnului Mihail Sutzu) şi -cu cai, cu hrană, cu arme și cu toti felul demuniţiuni, plecă; * pe la, inceputul lui Martie,. îndreptându-se spre f&rra-Românescă, e cu tâte aceste companii de oșteni, spre a se incor pora cu ai lui Tudor; tobi-uii-dată, | trimise înainte şi proolamaţiunea următore : 

-:1). Oamenii din « acesti datallion sacru, purtândă uă uni- formă, n6gră, tură supranumiţi Mavy "o-fori adică, «purtătoră de haine negre.» . i (Not, autor.) 
4
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BARBAȚILORU DACI, 

„Astă- -di lassi bine- -cnvântatuli pământ alu Mol- 
dovei şi treci pe alii iubiter patriei vâstre; cu braţe 
deschise şi cu lacrimi de bucurie ne-a primiti iubi- 
torulă de libertate poporii ali Moldovei; cu acelleşt 
sintimente aşteptiăumii a găsi şi pe nobilii fi ai Daciel. 

«Băvbaţilorii Daci, mer gândi unde mă chiami, 
vocea patriei melle, vii şi către voi, ca unii vesti- 
torii şi ali neatirnărit vostre politice şi ali ferici= 
rei vâstre. Destule vecuri, patria, vostri, nenorotită, 

„ plecându'şt capulii' sub neomenosuli j jugii ali des- 
potismului monstruosiă, îşi perduse pOnă şi urmele 
chiar a drepturilorii selle, pe când tirania Domnilori 
voştri vă tâmpise facultăţile intelectuale, mole- 

„ şindii în vol şi acelicaracteră naţionali, prin care aţi 
putută, în vechime, a, vă conserva independinţa, 
politică şi a vă înpotrivi, ani indelungi, la, năvălir ile 
neimpăcaţilorii” vrăjmaşi al omenirii. | 

«În sfârşitii asunatii ora, de a vă recăştiga li 
bertatea,;vâstră: unii poporit mare, mare pentr u fap- 
tele sâlle strămoşeşci, mase pertru reasemănata, sa, 
bărbăţie la, nenorocirile sâlle, allârgă,. în străllucita, 
cariera, a liberărel sâlle,. şi nu este departe d'a ve- 
dea fructele luptelorit sâlle de. glorie şi de vitejie. 

„Vol âns& ce mal aşteptaţi ? când veţi putea găsi - 
altă ocasiune mai favorabilă pentru redobindirea, 
sacrelorii vostre drepturi, călcate şi nesocotite 
de atâţi secol? Este timpulii dâră, iubiții met Daci, . 

- casă vă deşteptaţi; este timpulu ca, să simţiţi şi să 
N



Ka 
„cereţi drepturile vâstae politice şi naturale, acelle drepturi pe care natura le-a dati omului şi pe care societatea este datâre ale apăra şi ale stator- . nici, Piţi încredinţaţi ci a trecuti timpul când glasul poporului abia ajungea până la, auduli 'cel- lori puternici. Astă-gi vedemii chiarii pe capii po- porelorii dândii enşi-le de buni, voia lor cuveniţele drepturi alle poporelorii şi griibindu-se a satisface dreptele lor dorinţe. e i “Bărbaţi Daci, în trecerea mea pe pămentuli scumpei v6stre ţări, grija, mea, tea mai principală va fi să păzescii acea ordini, militară, pe care este datori să o păzescă ună poporii însufleţiti de gene- rosele. sintimente alle libertăţii şi alle patriotisuiu- - lui. Sunt încredinţatii cii şi noi vomii afla din parțea „vâstră primirea cea mai cordială şi âncă astiicfelt | precum să datoreşce acellora cari se luptă pentru . fericirea comuna, - 

«1821, Martie 3, în laşi. | 
| «dl, Ipsilante, » 

Acum, lăsândii d'ui, camdată continuarea tre- ceri lui Ispilante din Moldova, în România, reve- - nimii la, descrierea, progresselori lui 'Pudor,



CAPITOLULU III. | 

Sosirea lui 'Pudor în Oratova. — [Câte-va fapte alle lui şi alle 
6menilorii de sub dinsulă. — Respândirea boierilorii din Bucvresci 

în Transilvania. — Căminarulă Savva, se 'nş6dă cârmauitoră (pre- 
"fectiă) alii capitalei Bucureşci. — Spaima generală coprindândii 
poporulii din Bucuresci îlă face a se ascunde prin Mynăstiri. — 

Plecarea din Bacuresei a, consuliloră Rusiei şi alii Austriei, cum 

şi a Caimacamilorii şi a altori boieră pimânteni. —. Tudorii îna- 

inteză spre Slatina, — Descoperire, făcută din întâmplare către os- 
taşii sei, despre adevăratulii scopii ală revoluţiunii. — Sosirea şi 

„ proclamatiunea, lui în Bucuresci: — Invrijbirea sa dissimulată, şi 

adevărată cu Sava. — Arbitraritatea lui Tudor în aftacerile gu- 

vernului. — ]lusiunile lui d'a deveni capii alii naţiune. 

După îmturmarea lui C. Samureaşii la Bucuresci 
şi după unirea, oştirilori stăpânirel cu celle revol- 

tate, remănândi Tudor deplin stăpânii preste celle 

cinci judeţe de peste Oltii, şi ne mai avându pe ni- 

meni care să i se mai împotrivâscă, nu întârdiă 

d'a, se îndrepta, de la Tinţăreni şi către capitala . 

Banatului Craiovei, în capul 6stei selle compusi 

de vruă trei mii 6n:eni înarmaţi, sârbi, balgari 
greco-albanezi şi câţi-va panduri, şi de uni numtrii 

aprope egalii de Omeni cari merge în glâte în- 
naintea cellorii d'ântii şi din cari cet mal mulţi - 

„erati nearmaţi, desculți şi sdrenţeroşi. 

Tudor, înainte de a intra, în Craiova, trimisse și 
proclamaţiunea, sa prin care îndemna, pe 'toţi ce- - 
tăţenii a sedea, pe la casele lori în pace și. fâră. 

nici ua frică, declarândi că nimeni nu avea si fie 
întru nimici supărati, afară de aceia cari se vorii - 

arăta îndărătnici şi contrarii lui, s.c |. Dercu tâte
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aceşte fâgă duiel!, mulţi d'între boierii şi neguţătorii „Mal avuţi, ne-avându încredere în proclamaţiile şi fâgăduielile lut şi mal cu s6mă în Pandurii ce şe afla sub dânsuli, fugiră înainte de 28 Pevruarie, fie care unde şi cum putu. spre a/'şt asigura famil- liele şi averile lori mişcătăre, Mulţi d'inti'ânşir trecură peste Oltu, adică, la Slatina, Piteşti şi Câmpu-Lungi ; Caimacarauli Depalto se dusse la | „Bucuresct, isru alţi se retrasseri, pe la moşiile lori celle mai depărtate, | 
Intrând 'Pudorii în Craiova, la, 1 Martie, fu prii- miti ca ună desăvârşit stăpânitori de câtre po- Porulă care r&misesse în oraşii: Aflându-se âncă acolo Gh. Olimbie şi 1, Parmache, se întalniră, cu Tudor, îşi comunicară ' planurile şi se înţellesseră, . liberi şi fără, niet uz, temere despre tâte. :'Tudoriă se informă de la, aceşti duoi căpitani de- spre fuga cetăţeniloru cer mal notabili, şi pe dată „ordonă, Ioi Macedonski , polcovniculut Iova și lut | Bulue- Başa Hristu, ca săiplece câti mar în grabă în urma - cetățenilori fugiţi, spre : a-l popri unde'i Vorii ajunge şi ay apoia sub pază, fort &nsă a, le aduce cea, mat mică, superare.. Aceşti, căpitani Ensă, urmândi cu totul contra, celloriă ordonate de Tudor, nivăliră cu Omenii loră. ca nisce lupi turbaţi prin satele .de p'împrejurii, ŞI nu numat că  jăfuiră, pont la pielle pe fugast , îmbrăcându'i. cu vechiturile loră, spre mai multă batjocură Şi umi- lire, d6ru, ceea ce este şi mat oribilii, 11 maltaa=



tară în totii felului şi în modu ce buna cuviinţă 
ne opresce ali menţiona. Aceste acte nedemne 
fură, mai numerâsse şi mai pronunțate Ja, satul 
Beneseil. 

După câtă-va, timpii plecâmdii din Craiova Gh. 
Olimbie, I. Farmache şi Ghencea cu toţi Omenii 

„ loră şi trecendi Oltului, luară drumuli pe la ps- 
lele munţilorii spre Bucuresei. Dâr cine ari putea 
să descrie cu de-amânuntulii, fort a vărsa, lacrime, 
neaugitele atrocități săvărşite pe drumii de către 6- 

, 6menitacestora, în contra veni=cării classe de boieri, 
de neguţători onorabil şi alţi cetăţeni avuţi cari 
„Se aflaii pela terguri şiprin sate? căci ei, mai.cu s6- 
mă, după ce trecură în România-Mare, piirea că s' arii 
fi silindii nu numai d'ajimita la jafuri şi la despoieri - 
pe cei-alţi de dincolo de Oltu, d&r âncă d'a-i şi în- 
trece, cu scopii pote ca, prin aceste atrocități a, 
purtării lori neomen6se, să aţiţe la rescâlă spre a, . 
provoca resturnarea generală, - | 

Locuitorii din Bucuresei, informându-se pe fie- 
care di, atâtii official cât şi particulari, despre | 

toti ce se petrecea în ţări, Şi augindiă sgomotuli 
respănditii cum că boierii în faţa acestori eve- 

“mimente avi de gândi să trecă în “Transilvania, 
“fură coprinşi de uă, terrore generală. Deci, întru- 
nindu-se într'uă di ui mulţime de : cetăţeni de 
totă s&ma, se dusseră la Divani, unâe se afla Mi- | 
tropolitulii împreună cu' Episcopii, Caimacamit Şi 
„cu boierii țturel; şi adr essându-se către dânşii, îi
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intrebară dâcă întmadevără au de gândă să, fugă din ţărră, şi le cerură, povaţi, ce trebuia, să facă şi ei; şi cum să -urmeze în împrejurările de faţă? La acâsti, a lori întrebare, li se respunse, că vorba,. „ce se respândisse este cu totuli neadevărată, şi că. să mârgii, să se odihnâscă pe la, casele lori, occu- „Pându-se fie-care cu meseria sa. Si în adeveri, ho- tivârea, boierilorii era, astii-felu : ca, până când nu Vorii ajunge la ultima estremitate, să nu se misce nici el, nici orăşenil. Der când vedură mai în uimă, - yu pregătirile consulilorii Russiei şi Austrier cari, pre- curmăndu şi Incrăzile, cugetaii a/şi trimite cance- leriile împreună Şi cu familliele lorii în Transilva- nia, atunci boierii se îngrijiră, şi întrebară pe men-. ţionaţii duoi consulț despie motivulă plecării lori. Aceştia le respunseră că primisseri, ordinii de la, Su- vernele lorii şi de Ja ambasadori! din Constanţino=- „Poli că îndată ce vorii vedea că rebellulii Ispilante Sa apropiati de Bucuresei, ei numa. de câti să plece de ucolo. Atuneţ boierii toţi adunându-se în | consilii, pentru ultima, Ora, şi vedândă că se aflat între duot focuri, inte. Tudor şi Ispilante şi foră putere de a respinge pe nici unulă d'inti'ânşii, se hotărâră să, tâci şi dânșii în Transilvania, . Celi d'ântiit care pleci, eu famillia sa, la, 3 Mar- tie, fu marele bani Grigorie Brâncovânu, care dste astu-felă semnalulă: plecării boieriloră. După ce pre- gătiră şi cei-alţi boieri, celle trebuineidse spre aşi porni familliele, publicară, formală prin Oraşii că fie 

a
a
a
 z
a
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care din orăşeni să'şi pue la locit siguri toti ce 
avea mai preţios şi mărfurile, şi să'şi depărteze şi 
familliele unde fie care va voi şi cum va putea. 
Totii assemenea, publicaţii fâcură şi toţi consolii 
“puteriloră străine câtre supuşii lori. Si fiindi că, se 

- mai afla âmcă în Bucurezei şi Turnazi-başii-Beşli-aga, 
(protectori ali 'Murcilorii care mai âmblaii prin 
ţerri), Divanul 1 respunse şi lut suma de bani 
ce'i se mai cuvenea să primâsci pentru -lefile 6me- 
nilorii sei (dupe obiceiulii de pe atunci) şi asti-felii 
plecă şi dânsulu la Giurgiu. ie | 
“Familiile boierilorii şi'a, cellorii alţi cetăţeni, -riu 

mtârdiară a porni cu cârduli din Bucuresci; şi 
mai ântâiii plecari, spre Transilvania, familiile bo- 
ieriloră celloră “mai nobili împreună cu alle dişi- 

“lori! duoi consuli; căci consulii şi Mitropolitulii îm- 
preună cu Episcopit, Caimacamii şi mulţi boieri în- 
semnaţi remăseseri provisoriii în Bucuresci, ponă 
si vegă resultatuli Analii. 

I6rii din cei din classele inferidre şi comercianţi 
unii fugiri cu tâte familiile lori în Transilvania, 
alţii pe la mănistirile din ţârri, alţii pe lă moşiile 
lorii şi alţii pe la târgurile despre munte ; iâr din 
lucrurile lori mişcătâre, parte din elle luari, cu 
denşii, după cum putu fie-care, şi parte lăsari pe 
la mânăstirile din capitală, care se âmplusseră de 

„totii felului de obiecte scumpe. | ÎN 
In intervallulii acesta, veni scirea, formală, de . 

prin provinţii, pe de uă parte ct Tudor plecase . *
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din Craiova spre Slatina, şi că de acolo se indrep- teză, spre Bucures, iâr pe de alta că Ipsilante înainta spre satului Mizilii, de unde apol avea de gândi să intre şi dânsulii în Capitală. Atunet cea mai mare parte din boieri nu mai perdu timpii a, aştepta şi alte sciri; şi toţi câţi se aflat în tuneţi- 

uni şi servicii de alle Statului, lăsându-și postu - rile, se gândiră cum să fugă şi ei mat curând din - -Bucureșei, îngrijindu, totii înta"uă vreme, de a. lăsa, unii felii de gardă orăseneseă, pentru siguranţa” 
publică; şi, după povaţa, . şi indemnuli vornicului 
C; Samureaşă, comanda, acestei guarde fu încre- dinţată ciminarului Savva, Bim-başa, pe caxe îli chiimară, şi "li numiră în unanimitate Agă se 
Prefectii ali Capitalei, spre a priveghea la menţi- . 
nerea ordinei. După acesta, boieri! notabili plecară, 

„din Bucureşel şi luară drumulii“spre Cronstadţ 
(Braşiovi) în Transilvania, | Ai 

In Bucuresci remiseseră cet mai Susă numiţi 
consuli împreună, şi cu celii Prusiani, precum şi 

“Mitropolitulii cu cei duoi Episcopi de Argeşii şi de 
Buzeii 1), celtrei Caimacami şi câţi-va, din boieri cei 
de a, duoa şi a treia, clâssă, carit, adunându-se în 

-tâte dillele, câutaii, pe lângă altele, şi câte-va, din 

1) Episcopulii de Râmnic Galaction, din Peloponesii, te- 
mendu-se multi de Tudor, plecasse mai "nainte din Craiova 
la Hermanstadt (Sibit) în Tr ansilvania. 

(Iota Autorului.)



trebile Statului. Astu-feli, ăcestu oraşii mare şi 
Intinsă, locuiti de ui populaţiune de nou&-deci 
mii suflete aprâpe, ajunsese, întrunit forte scurti 

- intervalli de timpu, mai de toti pustii, în câtă 
abia se vedea, din când în când pe. strade, câte 
uni omii si duoi; căci și aceia cari nu putură, . să fugă, adică poporulii de diferite stiri ŞI naţio- 
nalitâţi, precum şi chiară Armenit şi Israeliţii, se 
închiseră şi el cu familiile loră prin Monăstirile 
de prin prejurulu Bucureşeilorii, 1) care, de multa grămădire de lume în coprinsulii lori, semănau ca nişce stupi de albine. a 

Mare nenorocire fu, în adevără, pentru poporă, acesti neaşteptat ovenimentiă; căci Omenii meş- „ teşugari, încetasseri, d'a mar lnera ; şi nefiindi de: ajunsă încăperile Moniăstiriloră d'aci adăposti pe „toţi câţi se refugisseri acolo, et erai nevoiţi a pe- | trece, prin curţile acestori locaşuri, sub corturi de rogojini, în primele dille alle lui. Martie, nu numat strimtoraţi şi închişi deră âncă şi trudiţi în totu felului; şi ceea, ce exa şi mar reii, că fiindu lipsiţi şi de bani, nu putâii găsi a se imprumuta, nici chiar „cu dobândile celle mar onerdse, spre a:şi întâm- pina neapăratele chieltuieli pentru existenţă. Din 

*1). Aceste Monastiră suntă -aşa de solidă construite, în câtă la asemenea împrejurără potă să resiste, ca, nisce cetăți, la uă luptă de mai multe dille, şi locuitorii le ai ca nişce asiliură de scăpare, la veri-ce ocasiuni grelle. e ” - (Nota Autorulu)). _ 
| 4 T



acestă causă mulţi fură, constrânşi de a-şi vinde, 
mai pe nimicu, obiectele lori celle mai preţicse, 
precum bijuterii grelle (giuvaericale), argintiurii şi 

alte asemenea pe care le cumpărau, mal obicinu= 

itii, Armenii şi Israeliţii, carii mai în urmă, se v&- 

dură cu averi străllucite, pe când în trecuti nici 

se scia, de numele lori. 

- Der afară de aceste strimtorări Şi grele sufte=” 

rinţe, pe care poporului le răbda cu multă, umăr 

ciune sufletescă, elii mai avea a se teme chiurii şi 

de vagabondii disperaţi carii, formai 'guarda oră- 
şenâsci sub Bim-başa Sava, în mâinele cărora se 
încredinţase paza şi securitatea oraşului. Toti ase- 

menea, se mai temea şi de rehellii ce se aşteptau 
să vie din afară, despre carit pacinicii locuitori îşi 

fâcâi totu felulă deider. In adevări, ca ce sperante 

putsi să aibă ei când îşi inchipuiai că, întruni 
prea scurtii timpu, aveu să între în oraşuli lorii, 
în glote sediţiose, nisce 6meni nedesciplinaţi, de-" 

moralisaţi şi foră nici unu frâu, şi carii se impu- 

n6i de sineşi stăpâni ori unde apucai să intre? 

Spaimă şi cutremuri îi coprindea pe toţi când îşi 

punâi în gândi că avu să ajungă a fi supuşi şi ple- 

caţi arbitrarelori voințe alle unorii assemenea glote 
înverşunate care, pe'lâmgă tote celle-alte vicii, e- 

vai şi de ui sărăciă luciă şi de unii caracterii care 

se distinsesse deja prin jafuri şi prade? 

P'intre tâte aceste desperătre idei le mal surldea 
şi uă mică speranţă pe care ei 'şi-o basai în neadormi- . .
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ta grijă şi priveghiere ce depunea, personali prefec- 
tul capitalei, căminaruli Sava 1), pentru paza. oxa- 
şului şi apărarea poporului, împotriva perturbato- 

„rilori liniştit publice. 
. 

  

1). Acestă Sava era din insula Patmos. 'Tindi de mai 
miiţă ani în România, intră în servicii mici pe la dregăto- 
riile ţărrei şi în celle de pe urmă trecu şi în rândulă Ar- 
năuţiloră oşteni. Fiind de unii caracterii energicii şi bravi, 
în scurtii timpi ajunse a se pune în capulii guardei naţio= 
nale de pe atunci. Si fiindii-că 'Pureia se 1ăsboia în ucestiă 
timpi cu rebellulă Pasvant-oglu, Porta ordonă Domnului 
României, Mihail Sutza. a trimite Gste, atâtii pentru paza 
marginilorii românesci, din dreptulit Vidinului, cum şi în - ajutorulii oştiriloră împărăteşci de peste Danăre. Cu acestă 
ocasiune fa trimisă şi_menţionatulă Savra ca Bim-Başa. Acapii peste uă miiă) şi făcu nu puține isbânde cu vitejia sa, „(Vedi biografia lui Mihail V. v. Sutzu, vol. II. pag. 410, "din Istoria Daciei de D. F otino). Asemenea şi la resbellulti Rusiei de şâsse ani, din anul 1806, aflându-se în 6stea, otomană de peste Dunăre, cu Domnii Scarlată Callimahiă > şi Alecsandru Sutzu, nu puţine vitejii arătă şi atuncă în contra Ruşilorii, pentru care şi fa onorată cu firmanii înu- părătescă, ca bravă şi credinciosi ali Porții Otomane. Du- pă încheierea păcii, rămâindii Callimahii Dombnii în Moldova îl luă pe lingă dânsulii şi "Ii onoră, ântâii cu rangul de serdarii, făcându-l Şi capi al oştirei; în armă, spre: dovadă de mai multă fax6re, îlă innălță și lu rangul de Căminari, I6ri după ce se înplini' termivulii Domniei lui Callimahii V. V., Savva îlă iusoţi, la plecarea lui din Mol- dova, până la Constantinopohi. de unde apoi re'ntorcându-se în ţerra Românâscă, se stabili în Bucuresci, retrasii din servi»



Pe când lucrurile se aflaii în acestă jalnică 
stare, sosi, în diua de 16 Mastie, uă seire estraor- 
dinară la Divan, cura că Tudor se apropie de Bu-. 
curesci cu tote glâtele selle. Atunci se sculă şi 

  

ciile publice şi trăindă numai cu averea ce'şi făcusse în 
timpii de :mai "nainte, şi care era în destulă de bună. . 

In intervallulii. acesta, confrații Eteriei progresat şi, cu- 
noseândii pe Suvva din famă, îl iniţiară şi pe eli în afa2 
cerile acestei societiiți secrete. Nu multi înaintea isbueni- 
rei resc6lei, Savva, concepu uă stratagemă forte cutezătâre 
pentru luarea cetăţii Brăila, unde era concentrată. cea mai 
multă putere şi care era cheia, a celloră alte cetăți române 

„de pe marginile Dunirii. De aceea şi trimise ântâii pe unii 
Polcor: Sotirii Pappadopolu, grecă din Poloponesii, sub nume 
de neguţătorii, făgăduindu'“ căi va mai expedia şi alţi 500 
ostaşi în urmă, totă sub aceeaşi categorie, şi cu instrucţii că 
după ce se va uni cu partea de cetăţeni cari eraii iniţiaţi mai 
de "nainte, să ocupe, într'uă di hotărâtă (25 Martie), zidu- 
rile acestei cetăţi pe nesimţite, să îutârcă tunurile asupra | 
cetăţii şi să extermine pe toţi Tura ii ce' se afla acolo. En- 

„să, pe.când numitulii Sotirii. aştepta, plini de ard6re şi de 
nerăbdare, sosirea, confraţilori făgăduiță, de uă dată isbueni 
revoluţia în Galaţi. Atunci Turcii, din causa apropierii 
disuluă oraşii, începură a fi mai cu de aprope băgare de s- 
mă şi a păzi cu mai multă străşuicie. Deci, neisbutindii pla- 
nulii acesta, Sotiri abia, cu multe osteneli şi felurite chipuri, 
putu să 6să din cetate ca sa'şi scape viaţa, şi se întârse la 
Bucuresci, i 

După neisbutirea predisului planii, guvernuli, văşendu-se 
nevoiti de relele împrejurără, orândui pe numitul Sarra şi 
prefeetii alti Capitalei. Acesta, socotindii că era de trebuință a 
seinconjura şi eli, pentru ochii lumii, de ori câţi ostaşi putea
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consululii Austriei şi plecă, în Transivania, însociti 
şi de ui bună parte din boierit ce mat remăseserii, 

  

(cu banii stăpânirii) pentru paza oraşului, iâr în ascunsă 
pentru a servi, mai târdiă, scopului sciută la sosirea, luy. 
Ipsilante. Indată d&r' ce se orândui la acesti serviciăi, spre 
a'şi arăta zelulă, adună pe lângă dâusuli ostaşi mercenari (eu plată) pe toţi vagahongii disperaţi din Bucuresck, Alba. 
nezi şi alţi; peste 800 de inşi, 6meni cari toți inspirati te- 
rOre orăşenilorii, dârii pe carii Savva îi regulă aşa de bine, 
în cârii cei îndărătnici deveniră cei maj supuşi, cei dârji 
deveniră blândi şi cei răi şi disperaţi de sărăcie, se transfor- 
mară în neadormiţi paznici ai oraşului şi în nisce Gmeni 
dispreţuitori de jafuri și prădăciuni, Atunci se înrolă sub dânsulii şi tâtă corporaţianea Tabacilorii, peste 1200 inşi; în urmă întroducândii, spre asigurare, lucrurile mişcătâre 
cum. şi familiile loră, în monăstirea Radului Vodă, pe care o tortificase pentru ori-ce întâmplare, le ordonă cu străşni- 
die da se afla di şi nopte înarmați pentru paza poporului 
Și a oraşului. Totii-nti-dată, făcură cunoscută şi tuturoră tergoveţilorii cari avâă arme, ca să fie în totă momentul gata pentru ori-ce i ntEmplare şi nevoiă. Pe I6ngă acestea „mai întări cu streji Mitropolia şi monăstirile Mihaii-Vodă 

şi Anitimă, şi astii-felă, ocolindit di şi nâpte foră pregetiă, liniştea şi mângăia poporulii. Dâri după tâte aceste fapte alle sâlle, trebuia ca elă să mai fie âncă şi statornicăi la fă- găduinţele pe care le da confraţilori săi, aducându-și nein- cetate aminte de straşniculă jurămentii ce făcuse înaintea - „luă Dumnegeii, da nu se face el causa hedreptă de a se: . vărsa atât sânge nevinovati, numai şi numai pentru inte= „_ resulă săi personală. Cu tâte acestea, se va vedea nai 'na- 
inte care și ce felu fură şi resultatele sâlle, 

(Aota Autoruluy.) -



în acelaşi timpii pecară şi cei mei Caimacami la 
Giurgiu. Der sosind în aceeaşi di la, Bucureset şi 
G&. Olimbie cu 1. Farmake şi alţii, e carii plecasseră 
cu câte-va, dille mai "nainte de la Ci aiova, şi vă- 
dendii că boierii fugisseri, alergari, numai de câtii 
la vorniculii Iordache Filipescu, şi cu sila cerii de 
la, dânsuli să li se dea, lefile mensuale pentru osta- 
şii lori, ca cum arii! fi fâcuti niscare-va, isbânde 
mari pentru ţârră. Din întemplare se brodi să fie 
atunci şi 0. Samurcaşiă la Iordache Filipescu, care, 
fiindiă Gre-cum indispusii, le respunse, cu drepti cu- 
vântă, 'că de şi cererea, lori pote si fie justă, nu 
este Ensă unii lucru despre care să poti, da elit sin- 

"gură respunsii, ci că este mat multi ui affacere de 
competinţa Divanului. Der fiindi-ci, vorbele “lui 
nu se prea luară în semă, elii, vădendă că, numiții 
se îndârjei mai multi, le ceru uni termini de câ- 
te-va ore, pănă să se înţellegă cu Mitropolituli şi 
cu boierii cari se mai aflaii în ţerră,. Asti-felii, pr'ofi- 
tândii de ocasiune, se duse la, Consululii  Russiei 
şi-i racontă împrejurarea. Atunci consululă, chiă= 

mândii pe G. Olimbie şi mustrăndu'lii peutru pur= 
tarea sa, îl ordonă a renunţa la acestă absurdă 

pretenţiune. Acesta, vădendi că nu. “i se putu îm- 

plini scopulii, plecă, și se dusse întru întempinarea 
prinţului Ispilante. 

A duoa di, 17 Martie, pleci şi menţionatulii con- 

sulu ali Russiei împreună cu Vorniculi C. Samur-
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caşii 1) şi cu alţi caţi-va boieri, afări de Gheorghe 
Filipescu care era ducissi a nu pleca, ci-a sta în 
Bucuresci pentru încurajarea poporului, ca unit 
bun patrioti ce era. : Fiind ânsă îndemnat cu mul- 
tă stăvuinţă „de consulului Russescă, plecă şi eli 
mai în urmă la Braşiovii şi după densulii şialțimulţi 
boieri de classa a doua şi a treea, precum şi parte 

„din neguţiăitori; şi astii-felii frumâsa Capitală, a Ro- 
mâniei, remasse, în fine, mai de totii g6lă de locui- 
tori notabili, 

In acesti timpi Tudor, hotărând sa, , plece din 
Craiova spre Slatina, reguli tâte autorităţile Ba- 
"natului Craiovei după. voinţa sa absolută, orându- 
indă prefect (ispravaicii), atâtii la Craiova, câtit şi 
peste totii districtul Dolju, pe Slugerulii T6n So- - 
lomon, ic la Romanați, pe Serdaruli Diamandi; la 
Mehedinţi pevistieruli Crainieânu, la Gorjii pe frate- 

“leş&ii Pappa, şi la Vâlcea, pe unulii din 6meni săi, al 
„cărui nume îmi'este necunoscuti. Pe lângă acesta 
aşedă, în cualitate de Eforă, pe menţionatulii sameşii 
Vasile Mungescu, ca, să primescă banii ce se vorii 

„Strânge din aceste cinci judeţe, şi să-" trimiţă 

  

1). Este de mirare plecarea lui Samureaşui la Braşovii 
ande a şi muritii pe la anulii 1825. Se vede Ensă că elii fu- 
sese prevestitii din partea consulului Russescii, de supărarea 
ce arată Impăratul Alexandru, pentru mişcările Imi Ipsilante . 
(precum se va vedea); şi binnindiă resultatele, găsi mai cu. . 
calle a fugi şi densulii decâtă a sta singurii în țârră. 

(N. autorului.)
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d'a dreptulii în priimirea. sa la, Bucuresci, Si de 
şi la, începutii, publicasse în proclamaţiunea sa er- 
tavea de biri, dări pentru ca nu toţi pacinicii să- 
teni voiră a se uni cu dânsulii, elit Îi supuse la, celle 

„mat oner6se contribuţiuni pe care, numituli Efori 
Mungescu, le strângea prin felurite atrocități şi pe- 
depse, până când disperându.-se şi aceştia de multă 
lipsă de bani, se vâdură. cer mai mulţi nevoiţi a 
merge şi ei dupe urmele şi voinţele lui Tudor. 

In fine, la 11 Mantie, Tudor ajunse în Slatina, 
unde, după puţine dille, "i se presintară, mat multe 
anaforale de plângeri în contra polcovincului Lova, 
şi a lut Buluc-Başa Hristu, pentru tâte ororile ce 
săvărşiseră aceşti duoi căpitani cu Omenii loră, prin 
satele pe unde găssiseri, familliile boieriloriă şi alle 
neguțătorilorii carit fugisseră d'în Craiova; Tudor 
voindi să axate şi prin fapte că dreptatea procla- 
mată de dânsulii nu consta numai în vorbe, chiă- 

- mă pe sus-numiţii duoi capi acasă la dânsuli, şi 
tăindu-le cu chiarii mâna, sa, capetele, ar uncă cor- 

purile amândurora de pe ferâstai în midloculii os- 

taşilorii să. In urmă, adunândi tâte glstele de pan- 

duri şi de albanezi, le ţinu următârea vorbire : 

«Fraţilorii 6meni! până acum nu v'amit descope- 
ritii tainiculii scopii alii mişcării melle, cara n'a ve- 

nitii de la sine-mt nici că ţinteşce la desăvârşita - 

stârpire a boierilor, cai nu ni se înpotrivescii de 
„locă; ci scopulti mei este cu totulit: altii-felă, de 

câtii vilă aţi închipuiti vot.



" «Acum ensă, fiindi-ci -se apropie câsulu, &tă 
căvlu dai pe faţă, spre sciinţa tuturori, şi vE facu 
cunoscutii că pornirea acâsta este din porunca şi 
cu voia Impăratului Alecsandru ali Russiei, şi că, 
privesce nu numa! liberarea, n6stră, deşi pe a în- 
tregului nâmiu creştineseu. 7 

„Prinţulu Alecsandru Ipsilante, trecându prin 
Moldova, a intrată pe pămentulu ţărrei Românesei 
cu unii însemnați numeri de oştire: după densuli 
sosesce şi mare putere rusâscă, care acum se află 

“la Prută, 1) Noi vomn înlesni d&' trecerea, prin- 
tului Ipsilunte peste Dunăre, ca să mergi, pentru 
liberarea patriei sâlle ; iârii no& ne vori ajuta Ru- 
şii ca si luâmu cetăţile de pe piurnântulă țărrei 
n6stre, şi apol ne vori lâsa, liberi şi cu legile n6- 
stre. Dreptii aceea, feriţi-vă de agi înainte de omo- 
vuri, de jafuri şi de ori-ce alte fapte relle; căci, 
veri care se va dovedi urmândi astu-felă, pe acella 
li voiu pedepsi ensu-mi cu morte, după pilda ce 
aţi vedutu astă-gr“. | | 
După acestă, vorbire, 'Tugon plecă din Slatina, şi 

la 17 Martie ajunse la, moşia, Domnsscă, Ciorogârla, 
aprope de Bucuresci. Der cu tote discursurile lui către glâte şi cu tâte amenințările ce le făcu, este cu neputinţă a, se deserie atrocitățile săvârşite, pe 

  

1) Tadorii le spunea acestea către ostașii săi, cer ast-feli era mniţiată, pe temeiul cellori scrise de Ipsilante, - 
(Nota autorului)



drumii de capii acestori glâte şi de menit loră, 
Destulii este numai a, spune în trâcăţii că, tâte câte. 
m'apucasseră să le săverşescă Gmenii lui Olimbie . 
şi-al lui Farmache, la înturnarea, lori din Craiova 
spre Bucureşci, le săvârşiri, cei de sub Tudorii con-. 
tra classei boieresci producând âncă şi pagube imense 
prin stricăciunile făcute pe la proprietăţile acestora, 

De la Ciorogâsli, plecând în aceeaşi gi işi aşedi, 
tabăra la mănăstirea Cotroceni, afară, din Bucuresci, 
de unde trimisse locuitorilorii acestei capitale şi 
proclamaţiunea următore : | 

Către pre Cinstiţiă boieri, cinstiţi neguțiitoră şi către toțy 
locuitoriă oraşului Bucureşci, pământeni şi străină. 

(Ca Fraţilori Români! Nu suntu la îndoidlă că aţi 
augitii şi aflati cererile acestui păzit de Dumne- 
deii norodă ali Ţărrei Românesci, pentru dreptatea, 
cea, în deobşte folositâre, de carea din vechime ne 
bucurămii din darul şi mila stipânitorilori nostri 
cellorii după vremi. Der mai în urniă, de la uă, 
semă de:vreme încoa, din pricina unirii boierilori 
pământeni cu cei dupe vremi trimişi străini 
“Domni, acâsti, dreptate fu cu totul căleată : pen- 
tru că numiții boieri, ţintindii numai la folosuli 
lorii, precum este șciuti, nici până acum âncă nu 

se înduplecară si recunâsci dreptatea. De aceea, 

_tâtă, adunarea norodului, care este astă-di aprâpe 
de şesse-spre-dece mii de Omeni şi mai bine (în rea-



litate nu erai mai multi de vre-ui şesse mii), du- 
pe ce a luati sub stăpenive-i celle cinci Județe de 

„peste Oltii, a trecuti şi în Romănia-Mare şi S'aîn- 
“"tinsă, en norocire, până la Piteşti şi Ruşi-de- Vede. 

Ier uă altă aripă a oştirii, de unii însemnat nu= 
mării de Gmeni, s'a întinsii pe la, pâlele manţilorii 
şi are să ajungă ponă la Focşeni. 1) Dâr' partea cea 
mare din glote, ai ajunsă astă-(i, cu ajutoruiii Ju 
Dumnedeii, la Bolintini (patru ore departe de Bu- 
cureşci) şi din care uă parte s'a trimisi spre mar- 
ginile oraşului la mănăstirea Cotroceni, şi uă parte 
la Ciorogirla Domnâscă. Însă tote aceste trupuri 
mergii drepti la Bucureşcl, unde are să se adune 
toti noroduli ţărrei, cu mici cu mare în de obşte, 
şi unde are să astepte pOnă când va sosi credin- 

 ciosulii omii, ce are să se trimiţă, din partea puter- 
cei Impărăţii, ca să cerceteze jalnica, lori stare; 
şi, dând drepturile fie-câruia, si statornicâsci 
dreptatea, legilorii. Despre acestă mişeare ei v'amii 
seristi âncă de la alle aceştii luni, prevestindu-vă 
ca, pe de ui, parte, să pregătiţi cvartirele trebuin- 
ci6se, icr pe de alta si trimiteţi din tâte isnafurile 
(corporaţiile) câte uni omi cu adeverinţă seri- 
să, spre încredințare ea nostră : der” văgi câ până 

  

1). Cu acestea înţelegea stea, ce venea din Moldova, 
pentru că elii seia sosirea lui Ipsilante la Poeşâni, din cor- 
respondința ce se urma, între dânşii. 

(A, aut.)
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astă-Qi nimici n'uţifâcuti !). Ier acum ajungândii, 
cu mila prea bunului Dumnedeii, aiti la marginea, 
oraşului vostru, i6răşi facii şi acum datoria creşti- | 
nâscă şi vă povăţuieseu frăţesce ca, fără nici uă ză- 
bavă, să-mi respundeţi înscriși şi cu iscălituri din 
partea tuturorii, adică. a isnafurilorii (corporaţiilori) 
din partea bisericescă şi din partea celui-l altii 
norodii. - 

„Fraţilori ostaşi, veri de ce lege şi nâmii sun- 
teţi, şi vă aflaţi în Bucureşci, hrănindu-vă în ac6- 
stă ţerră, dorimi ca st afliumii 66 sunteţi de aceea- 
şi părere într'uni glasi uniţi cu t6tă suflarea cre- 
ştinescă, care este pornită numai şi numai pentru 
dreptatea tuturoră în deobşte, si deci nu sunteţi. 
Pentru-că numai d6ci sunteţi, veţi fi numiţi patri- 
oţi, ir decă nusuntetăşivă împotriviţi binelui şi fo- 
losului  obştescii, veţi fi socotiți ca nisce vrăjmaşi 
ai Patriei. 

a Veţi mai sci âncă şi acâsta, pentru care vă şi 
încredinţezii, că toţi aceia cari se vori uni cu toti 
norodulii în de obşte, boieri sâii ostaşi, stii din veri | 

ce „altă trepti, şi vorii urma, assem&nati şi întoc- 

mai dupe tote mișcările cu densulii, nu vorii rămâ- 

1). Acâstă prevestire a adus'o G. Olimbie, care . plecase 

înaintea lui de la Craiova şi care, la sosirea sa în Bucurescă, 

negăsind pe boierii, n'aii dat-o în mâna nimenui, şi astii-feli 

remase de totii necunoscută. : Ia 

(N. autorului.)
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nea, nici-uă-dată câiţi; din potrivă, numele tutu-- 
rorii acellora cari voră cugeta într” altii felu se va 
stinge pentru veci.* Î | 

„ «1821 Martie 172 „Teodor: Vladivuivescu“ 

După publicarea, acestei proclamaţiuni, intrând 
Tudor a. duoa, di în Bucuresci împreună cu Hagi 
Prodan, Mocedonski şi alţi, cu aprâpe trei mii de 
Panduri, Sărbi şi Albanezi, căllări şi pedestrii, a= 

„pucă dreptii spre Mitropolie, unde Savva, cu câte- 
va dille mar "nainte, introdussese unii buni nu- 
mări de 6meni pentru pază. Aceştia, înehigendi 
porţile, din ordinului lut Savva, se opusseră lui 
Tudor, m aparinţă, nepriimindu'lă ca să intre în în- 
tru şi începândii a schimba, vorbe; Tudor ânst, te- 
mendu-se canu cum-va acestă prefăcută, dispută să 
“ajung i, şi la arme, se întârse în pace de acolo şi 

„ se aşedă în cassa, cea din faţa, Mitropoliei, a Banului 
Emanoilă Brâncovânu. In n6ptea aceea ficură uă 
schimbare de câte-va dătituri de puşci unii în 
contra altora, deru fără g&lGnţe, care ţinu mai bine 
de ui ori, ca să arate în publici că suntă con- 
trarii unulă altuia, 

A duoa di, 19 alle acelleiaşi luni, dete Mitropo- 
lituli uă însciinţare câtre poporul. d'în Bucu- 
Tesci, coprindetore că : Stiipânirea cea de până a- 
tunci incetasse, că fie-care să fie cu luare aminte 
de a se purta bine către stăpânirea, cea nouă, şi căi 
prea, sânţia sa avea de gândi să plece din (&rră. 

e
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Acestă, scire produsse din nuoti uă mare neliniște 
- între popori, | 

Pe când dări se încărcaseră tote lucrurile pre- 
cum, sacrele vasse şi vestiminte de alle Mitropo= - liei inpreună şi cu sântele moşte alle cuviosului. 
Dimitrie Basarabot, şi pe când Mitropolitului - era 

„_Săta să plece însocitii şi de episcopului de Buzei 
şi de câţi-va alţi boieri, de uă-dată năvăliră făra 
veste, ca, vr'o trei mit meni la Mitropolie, strigându, cânici sfintele moştenu le vori lăssa să i6ssă din oraşii 
niti pe prea sfinţia sa ca să fugă, şi că nica pe 
ascunsi nu va isbuti să o facă, acâsta, pentru-că 
ei au să pâzesci, de rândii pe la tote porţile împre-- jurul: Mitropoliei. Pe când acestea se petrecâii 
la Mitropolie sosi acolo şi Căminaruli Savva, care, 
bănuindii ca. nu cum=va să se întemple vre-uă ne- 
norocire din năvălirea poporului, după ce vorbi 

„celle de cuviinţă, pentru liniştirea, şi împăcarea, 
mulţime, mai adăogă, pe lingi, celle-l'alte, că mag 

„convenabilii este a se depirta Mitropolitul din oraşi 
decâtii a remânea, şi acesta spre anu fi siliti să sub- 
scrie, foră voiă, tâte cererile lui Tudor, care şi ce- 
russe deja una-sutii-mit lei de la, oraşii şi de la 
Monâştiri, Cn tote acestea, popornli stăruia, la 
cererea, sa, şi Mitropolitul promisse că va rămă- 
nea în ţârră, neputândi face într'altă chipi ; şi 

“ astu-feli. se descârcară atunci tote lucrurile de 
prin trăsuri, Acestă întâmplare fu mai multu uă 
uneltire a lui Tudor, care de şi în aparinţă se arta, 

7



tă indiferenti la plecureu Mitropolitului, totuşi 
„&nsă, în ascunsă, întârâtă poporulita se opune la 
„plecarea lui spre a-lu avea merei la îndemână 

şi pentru a/'şi putea îndeplini mai 'cu înlesnire 
prin densulii, ca capă ce era ali religiunei, şi alu 
poporului, tâte voinţele sâlle. 

In timpul acesta Tudori îşi aşedi Ostea pe la 
case şi pe la monăstirile de p'împrejuruli Capitalei 
(pentru că celle din:oraşi erai: întărite şi păzite 
de către Savva), şi începu să guverneze ca unt de- 
săverşiti Domnu stăpânitor, or donândiu şi lacrândă 
urbitrariceşte întru tâte. Apoi, prin câţi- va boieri, 
carii mai remissesseră în Capitala, şi carii compu- 
n6i corpul divanuli, orânduia, pe ori cine voia 
elă la celle mai însemnate fancţiuni şi la, prefectu- 
rile tuturorii judeţeloră. 1&r petiţiunile ce "1 se a- 
dressaii de reclamanţi se trimitâu, eu resoluţiuni 
pusse de dânsulu, lu disulu Divanu; „acolo cercetân- 
du-se îşi luai: cursulu lori, iv esecutarea lori se 

făcea de Spătărie s6ii de Agie (pretectura, poliţiei). 
Cu tote acestea Tudor, deşi supăraţi cu Mitropoli- 

uliu şi în discor die cu Savva, de care se temea cu nu . 
„cum=va Gmenii lui să prade mănăstirile din oraşu, 
pe care ei le ţincu sub stăpânirea lori, cum şi din , 
causa neadormitelor strejuiri ce acelaşi Savva : aşe- 
gasse în tote părţile oraşului er edu de interes- 
sulă săi a se înţellege cu sus-numiţii, şi, fâră 
a pierde timpi, se impăcă cu Mitropolitul, şi 
apoi, prin intervenirea acestuiu, se învoi şi cu Sav-



„va. Cu ţ6te acestea şi în urmă, deşi se bânuiaii re- 
ciproc, toţii se întâlnii şi se vizitati între dănşii cu un 
răcelă, şi mai multi cu politeţă ; căci veri-de câte 
ori mergea unuli la altulă, fii-care dinei era înso- 
gitii de menit săi cel mai credincioşi şi mat vitezi, .- 
pe carii "1 alegti de paznictat lori. Prin urmare, 
după ce se inpăci, Tudor cu Mitropolitul şi cu. 
Savva, 1şi însuşi absoluta putere şi conducea tâte 
afacerile Guvernului după voia sa, şi îndată, trimisse . 
în toti ţrra poruncile urmitore. 

De la slugerulii Tudorii, Vladimirescu, către toți do- 
ctitorii oraşelorii, satelurii din Judeţulii (cutare) de 
ori-ce trâptă, adică : Nemuri, Postelnicei, Mazili, 
Breslaşi, Ruptaşi, Birnici, Scutelnici, Posluşniză şi 
Slujitori, şi ctre toți streini Birnici din Judeţul, 
acesta. Da 

- «Este cunoscută tuturori în de obşte cea până 
acumă mişcare a mea, pe care cu glasul norodului“ 
celui nedreptăţitii, ami urmati şi urmezi pentru 
redobândirea drepturilorii. Ami hotărât se dai et 
acel ântâii,. pilda de iubire de ţârră, norodului 
acestui drept credinciosi pământ Românesci, de 
unde mă tragi din strimoși şi să mă faci cârma- 

ciulă tuturori acelora car! aii încinsă arma, pentru - 
stâxpirea, și încetarea a toti felul de despuiere şi 
de nedreptăţi, ce aţi sufferiti până acumii din 
pricina străinilori foşti Domni etăpânitori, cari 
petrecându într'ui. desevârşită nemilostivire, s'a:
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îndeletnicitu a nâscoci toti felul de midloce spre a vă 
suge sângele, aducendu-vt Ja acestă mare prăpastie 
Și în acestă. prâsta stare, întru care ve aflați as- 
tâ-di. | | 

» Derii hotărârea meu cea mai temeinică, unită 
cu glasuluii norodului, este ca să nu încctezii nici . 
întruni chipi de a, cere drepturile țervei, pe care, . 
de şi nn le-amii văduti dobândite prin cuvintele 
ce până acum ami aretatu la loculă cuvenită, vă 
fâgăduieseu Enst din şufietii câ se tori dobândi 
prin v&rsare -de sânge, în potriva ori-cărul vrăj- 
maşii care s'arii arăta dispreţuitorii acestorii drep- 
tuwi, de care vol cei W'ântâii aveţi să vă bucuraţi. 

«În acesta dvi iubita Ţrră a nâstră, ne-ai aju= 
„tată până acum prea milostivulti Dumnedeu, şi 
„nu numai acelle cinci Județe de peste Oltii suntă . 
astă-di mântuite de abuzurile trădatoriloră stăpe- 
nitori şi altoriă feluriţ slujbaşi, ci pe ori-unde - 
ami ajunsi si ami propovăduită, ai încetaţi re- 
lele jăfnitorilora. “Aşa deru, ajungându şi aici în 
oraşulu Ducuresci, care este scaunulă stăpenirii | 
norodului şi găsindii mulţi boieri iubitori de ţerri, 
cu acellâşi bune cugetări ca, şi alle norodului, amu 
hotărâți, ca uni răvnitorii de dreptate, să recun- Ă 
noscii vremelnica stăpânire a ţerrei, supunendu-ne- 
cu toţi, câţi ai încinsii armele de mântuire, le- E 
giloru şi obiceiurilorii ţerrel, care vi se voră arăta 
şi de către stăpânire prin mine, şi pe care le veţi 
cunnosce că suntii cu adevărati folositore ţer- 

9
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vrei şi de mare trebuinţă pentru-tâţiă norodulu. 

Căci decă cine-va nu recunâsce uă stăpânire, nu 
numai firesce nu pote fi folositori ţăvrei sclle, dr 
âmcă, potii dice, este şi vâtămâtor, ca unulii care arii. 
putea, si împedice şi pe alţii întru implinirea dato- 
riiloră ce cu toţi avemi către acesti mântuitorii 
lucru. îi 

«Pentru acesta, fraţilor pământeni, vă fasii tu- 
tuxorii cunnoscutii: că şi datoria şi nevoia vă îndâ=. 

toreză, să vecunâşceţi uă stăpânire care, avându-și 
ramurile în laturile ţărrei, se intinde şi în acesti 

" Judeţii prin boierii ispravnici, carii se orânduiesci 
de aici, cărora toţi câţi sunti locuitori în acelaşi 

Judeţi trebue a: se supune,' îndeplinind porun= 

cile date de dânșii, când elle voră fi asemenate cu 

cunoscinţele obştesci alle datoriei şi folositâre pen- 
tru câte ceri oştirile, care suntii acum gata a se 

„porni, spre redobândirea dreptur iloră norodului în 

7 

de obşte. Aşa, deriă, pătrundendu-vă cu toţii de în- 

"> ţellesulti acestei mântuităre întreprinderi, câţi sun- 

teţi vrednici dSa purta arme în potriva vrăjmaşi- - 
lori drepturilor ţărrel, veniţi la mine să vă cer- 
cetezii starea şi vitejiile vâstre: şi de le voii găsi. - 
assemânate cu tâte câte se cerii la asemenea, -în- 
treprindere, numai de câţi să vă priimescii şi să 

vă povăţuesci de dâtoriile pe care aveţi să le împli- 
„niţi; cunnoseendu 6nsă şi acesta, că adică aveţi să, 
Slujiţi ca nişce ostaşi numai pentru redobândirea 

drepturilori : nostre, ir nu pentru vre unii folosii



de bani. Cici și eu şi toţi câţi s'au înfrățită cu mine, slujimiă nu cu scopuli de a dobândi bani, ci ca unii ce suntemii porniţi de setea binelui, pe. care "li aşteptămi şi pentru noi şi pentru copiii noştri, întru dobândirea unorii legi drepte. I&ră câţi nu sunteţi născuţi pentru asemenea, întreprin- dere, inpliniţi-vă dâtoriile cu tâtă supunerea unde se cuvine, şi daţi boieriloră ispravnici al Judeţu- „lui, adică vol, Mazililori, Brăslaşilori, Companiş- „tiloră 1) şi străiniloru, remăşiţele ce aveţi din ur- mătorea tetraminiă 2) a lat Ianuarie. Asemenea, Şi Vo! birnicilori, rătuiţi remăşiţele dăjdiilorii ce suntă » puse până acum prin poruncile stăpânirei, adică în socotâla Visteriet, pe luncle Fevruarie şi Martie, câte lei 18 de lude (contribuţiuni personale); iâr a; diminiei *) lefiloră, totu pe aceste luni, câte lei 12'/, şi banir orânduieley (extraordinari) al ola- celorii de primăveră,. câte leit 17 '/ de lude. Si toţi, în deobşte, de ori-ce treptă şi rangă, slujiţi aces- tori măntuităre oştiri alle țărrei, ori şi cum se voră orândui dările şi potvedile trebuincise pentru provisii şi. alte, şi fiţi încredinţaţi că, mai în urmă veţi simţi rodul. fericirii vâstre. I6ră,. câţi de sub aceste respunderi de plăţi vă aflaţi as- tâ-di ostaşi sub armele măntuirii, să sciți că sun=. 

1) Urmașii ce se trăgâii din nsmuri, din brăslaşi şi ne: guţiitori pământent: — '2) Soroculii de patru luni, să a treia parte din ană pentru plata birului, (Nota „utoruluy) *) Timpulu de donă luni,
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teţi eu totuli scutiţi şi privilegiați. Si voi săteni- 
lori, ca, unii carii sunteţi priviţi ca aceștia, aveţi să 
fiţi scăduță din lude cu analoghia acestori dări: 

- după cum şi stipenirea, ţărrei porunceşce pentini a-. 
cesta prin Visterie către boierii ispravnici ai Ju-. 
deţelori. 

„Toti asemenea se va, păzi acâstiă bună orân- 
duialăi şi pentru câţi alţi ostaşi se vorii mai adu-. 
na de prin judeţe şi de acum înainte, atâti prin 
scivea mea cum şi. prin a cellori orânduiţi de mi- 
ne. Si după ce veţi răfui tote aceste puţine rămă- 

„ şiţe prin zapciii plăşiloru către Ispravnicii judeţu- 
lui; după cum urmeză rânduiala, să rafuiască şi 

= aceştia, din parte-le, socotelele ţărre! cu Vistieria. 
I6rii pentru întâmpinarea cerutelori' trebuinţe 
alle 'isbăvir e, să sciți, foră înduoială, ci: mare. 
uşurinţă are să vi se facă în urmă, nu nu- 

mal la.plata dăjdiilori, dâr” şi la tâte celle-V'alte 
> dăui şi orânduieli; asemenea vorii lipsi cu totulii ja- 
furile şi abuzurile, şi veţi simţi Enşi-vă scăparua.. 

din robia întru care aţi fostii până acum snbju= 

gaţi. Urmaţi d& cu toţii acestei însciinţări ce într'a- | 
dinsi vi-sa, trimisii, spre a se citi în audulu tu- 
turorii şi înaintea obştel, şi fiţi încredinţaţi că nici 

într'ună chip nu veţi remânea, fori, a vă dobândi, 

„i6răşi drepturile vostre», - 

„SI. Theodor Piadimirescu . 

«1921 Martie 20».
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Tudorii, vădendă risipirea boieriloriă precum şi 
preponderanţa ce dobândisse asupra puterii cen- 
îvale ;. mal vedendu-se, căţre acesta, şi pe negân- 
dite înconjurat de atâţi Omeni înarmaţi, începu a: 
simţi, din când în când, Gre-care neodihnă în mintea, 
sa, încâtii ajunse a, vissa şi a, se domina de idei e- 
goiste; asti-felii că, ori coprinsii de vanitate, sâi In- 
taretatu dealţi, seabătu cu totulă din adevăratul 
'spiritii alu causel sâlle şi “ŞI închipui ca, prin 'pu- 
teren armeloră, si isbutâscă, a predomina situaţiunea, 
şi a se aşeda, prin forţă, Domni ali Ţărrei-Româ- 
nesci. Acestă rătăcire a imaginaţiunei sâlle, o zu- 
grăveşce îndestulii Ensuşi, prin spiritul cu care se 
exprimă-în menţionata proclamaţiune, ordonândii 
cu toni Domneseii prin: tâte judeţele tăvrei. Nu 

"după multi timpi Enst, tâtecâte cugeta eli, pentru 
folosulu săi personali, se nimicit, şi se risipiră ca. 
ună visii amăgitorii. Căci elu, urmândă a lucra pe 
sub mână înt'uni modu cu totulii contrarii situ- 
aţiunii care îli produssesse, îşi perdu, în celle din 
urmă, chiari şi viaţa. Pentru că, după sosirea, lui 
Ipsilante la Focşâni, Tudorii încredinţându-se pe - 
de uă parte, că, sus-numituli: Ipsilante nn avea cu 
densulă şi oştire Russ6scă, după cum proclamasse, 
începu a siniţi re-care sfitală, i& pe de altă parte; 
amăgindu-se atâtii de poveţele , căitori-va din bo= 
ieri pământeni, cari formau ca ună felu de: guverni 
centrali, câtă mai cu semă şi de conlucrarea, se= 
cretarului agenţiet Austriace Udritzki, care înlocuia 

7
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lipsă pe. agentulii Fleisch-Haker şi care. dorea 
„ aducă diversiuni şi desbinări de partide, lucrândi 

rin Tudorii contra, spiritului lui Ipsilante, amă- 
gindu-se, dici, Tudorii de tâte aceste uneltiri, să 
înduplecă a. alerga, la alti midlocii pentru apăra- 

„tea causei selle, d'a intra, adică, în corespondinţă, se: 
cretă, spre a se înţellege cu Turcit de prin cetăţile 
Dunărene. Ensă migloculii acesta aduse, fără, îndo= 
ială, tâtenenorocirile ulteridre, precum se va vedea 
mai la, valle, 

CAPITOLULU IV. 
„. Espediţiunea, lui. Ipsilante din Moldova în ţară Românesc, :— 
Sosirea şi priimirea, lui afară din Bucuresci, — Inţellegere secretă 
a lui Tadoră cu Turcii. — Cansele co ai midlocitiă spre. desbina- 
rea şi rtcela între Tudorii şi Ipsilante. — Hotărâri alle Impăra- 
tului Russiei şi epistola constelui Capo — d'Istria contra, lui Ip- 
silante. — Impiicăciunea lui “Tudorii cu Ipsilante. — Ridicarea 

” Stâgului Libertăţii în Bucuresci de 'către capii. oștirii. — Deser- 
tări alle ostaşiloră, şi jafuirea poporului de -dânşii — Locui- 
torii Bucuresciului se respândescii pentra a duoa, 6ră. — Ca 
culara Patriarhului Grigorie către Mitropoliţii Moldovei şi ţărrâi 
Romiinesci, a ! . 

- Prinţulă Al, Ipsilante, plecândii din Iaşi, cums'a, 
” dis, ajunse în oraşulii Focşeni, hotarulă ambelor 
Principate, Muntenia, şi Moldova, unde se şi opri 
ciite-va, dille, aşteptândi- şi pe cei-l'alţi ostaşi ai 
Eterii, 1) cari vensu câte pucini din Bassarabia şi 

  

1). Unii căpitanii sârbii, cu rangii russescii; anume Mla- 
dem, presintându-se la Ipsilante, “pe când acesta se afla la



ÎL 3 
Odessa. Acolo găsi şi pe Vasile Caxavia, care venise 
de căte-va dille din Galaţi, cu 200 de ostaşi şi cu 
şesse tunuri mici, pe care le luasse din corăbiile 
turceşel, captivate la Galaţi. Atunci se începu, în- 
tre Ipsilante din Focşâni şi Tudorii din Bucuresci, . 
correspondinţa, imediată, şi pe faţi care se urmă 
neincetatii prin curieri particulari. Ă 

Totii-V'acolo îşi îndreptă Ipsilante marşulii spre 
Mizil, din Judeţulii Buzău, unde se-intilni cu Gh. 
Olimbie ; şi aflândii despre fuga, boierilorii din Bu- 
curesci în Transilvania, publică următârea ipro- 
clamaţiune : | 

Nobili locuitori ai oraşului Bucurescă. 

„» Trecând prin pământurile Daciei, cu mare ne- 
mulţumire anii aflati ci v'aţi risipitu şi v'aţi lăs- 
sati Capitala pustie. | Aa 

«Locuitori ai Bucuresciului! Patria vâstiră şi toţi 
cel dreptii-cugetori desaprobă acestă purtare a 
vâstră ; patriotismul bărbaţilorii vitejt şi generoşi 
la assemenea împrejurărise arată. Când stâlpi Pa- 

    

Focşâni, ceru de la elii voia de a trece Dunărea, spre a res- 
cula, în întervallulă acesta, şi pe Bulgarii, promiţându”i 
tot-uă-dată ca săi pregătâscă şi vre-o 4, 5 mii de 6ste, cu. 

- tâte celle trebuinci6se. Iâr Ipsilante i răspunse că uă asse- 
menea faptă nu este potrivită cu împrejurările de faţă, 

"pentru cuvinte mai înalte, sperândă, negreşitii, la concur= 
sulti Russiei, 

(Not. autor...



triei dau assemenea exemple, ce mai vemiine pen= 
tra popori? Nobili cetăţeni ai Bucuresciului, reve- 
niţi la căminurile vâstre : inter esulii Patriei, alu po- 
porului şi chiarit propriului vostru interesi vă 
chiamă în Capitală. Astă-di este vorba pentru vii=" 
tvrea fericire a n&mului vostru; care din voi dre : 
se va arâta nevrednici de a contribui lu acesta ? 
Decă, din nenorocire, se află vre uni assemenea în- 
tre voi, stingă-se numele lui din rOnduli cellori 
de nmi bună ! Va veni uă qi când Patria va cere - 
dare de semi pentru nepăsarea lut. Fii, încredin- 
țatia că frica lui n "aie nici unu motivii, Şi Că mal. 
mainte da se vărsa uă picături, de sânge Romiă- 
nescu, corpurile nostre, alle tuturori, vorii zace în 
mormăntu”, | A 

clu tabără Generală de la Mizilă, 13 Martie, 1821.» 

„4. Ipsilante.“ 

După trimiterea, acestel proclamaţiuni la Bucu-. 
reşci, a, doua di: 19 Martie, Tpsilante, în locii de a, 
veni de la Mizilii dreptu spre Bucureşei, luă foră | 

* întăxdiere direcţia câtre Ploieşci, în J udeţuli Pra- 
hova, unde, zibovindu câte-va dille şi proclamând 
mereti : „sătrăiască Libertatea”, învolă, şi acolo uănu- 

- mer6ză amestectuburri, de 6meni, pOne când, în ceile 
de pe urmă, luă drumului spre Bucuresci. 

Ajungându acolo, în 25 alle acelliaşi luni, îşi a- . 
şedi tabăra la Colintina, afară din oraş; î6” elii, 

împreună cu fraţii sei, Gheorghe şi Nicolae Ipsi-



lante şi cu prinţul Gheorghe Cantacuzino, aih trasi 
la frumâsa casă a Banului Grigorie Ghica, unde 

- se şi presintă îndată Căminaruli Sava. 
Dupăuă convorbire particulară între dânşii, parte 

- din oștirea sa, sub capil Colocotroni, Caravia: şi alţi. 
ocupă, Monăstirile situate p'in prejurulii Colenti- 
nei; i” partea, cea-l'altă, sub colonelu Dnca, (. 
Olimbie, [. Farmache şi alţi intaă în oraşii. 

A doua di Ipsilante priimi cu multi amabilitate 
pe Mitropolitulă ţărrei împreună cu Episcopii şi 
alţi căţi-va, boieri ce mai remăssesseri în Bucure- 
sci, si cari "li întempinasseră înainte. Apoi, dupe 
priimirea obicinuită, convorbi cu denşii mai multe 
ore despre difterite lucruri, adăogândi pe.lângă 
altele, că aflându-se tronul vacantă, ari fi de. 
trebuinţă ca, boierii si întoemeâscă uă comissiune cu 
deplină putere pentru udministrarea, țărrei, căci 
pe viitori vorii lipsi cu totuli Domnii striini tri 
miși din Constantinopolii şi ţârra se va admini- . 
stra cu legile sâlle : iâr cât despre dânsul, eli 
le promisse că va contribui pentru folosulii gene- 
ralu alu ţărrei ; după acestă, se despărţiră, 
„Ens& 'Tudori nu eşi de loci întru întempinarea,.. 

lui Ipsilante, pentru că, din momentuli în care Ip- 
“silante ajunsese la Focşeni, se ivisse între dânşii uă 
mare r&celă şi nemulţumire. Căci, pe când Ipsilante 
se afla âncă în Moldova, Tudor îlii silea să'şI gră- 
bescă, venirea în ţ6rra-Românâscă, temându-se ca 
nu cum-va, să se facă foră veste vre ui invusie de



către Turcii de la Vidin, unde se dușsese unulu 
din Caimacami, Ion Samure cașii, spre a cere ajuto- 
vulă Paşei de acolo pentru urmărirea lui ; toti 
atunci, 'Pudoră îlii mai încredința, că avea sub . 
dânsulii 16, 000 de 6ste gata, aprovisionată cu tâte 
muniţiunile necesarie, -cu „destulă 6rbă de puşcă, 
Slânţe tunuri, şi de alle mâncării. Der după ce 
veni Ipsilante. găsi lucrurile cu totul altii-felu : 
nici a.-treea, parte din oştire nu esista, şi aceea care 
era în fiinţă, se afla, în mare parte, tără arme, des- 
puiată nedesciplinatiă şi foră cea mai mică îngrijire 
despre provişiuni şi alte muniţiuni de vesbellti, 
Afară, de acestea, Ipsilante mai lu asse înformaţiuni 

sigure şi temeinice, cum că Tudori se înţellegea, 
de cătti-va, „timpi în secretii, şi cu Turcii din cetăţi- 
le de pe malul Dunării, pentru alle selle: scopuri 
par ticulaze ; ceea ce fâcu pe Îpsilante a intra ja 
multe bănuieli despre urdirea vre unei trădări. . 

„Pe lingă tote celle de mai susii expuse, atât 
căpitanii albanezi din oştirea,. sa cum şi &usuşi” 
Savva, mai spusseri, lui Ipsilante multe contra. 
lui “Tudor, mesuferindiu,. mar cu semă, preponde-" 
rinţa ce pretindea, să aibă Tudorii, întru a comanda 
şi regula elii tâte ca unt Domni absolută, după. 
voia şi hotărârea, sa. | 
Din acâstă causă, supărându- -se Ipsilante, dete 
"ordinii ca, toţi Albanezii, carii se aflaii sub coman- 
da lui Tudori, să se rupă numai de câți de la 
densulu şi. să se unâsci cu cei-l'alţi Albanezi de
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„sub stegulu seii; asemenea, şi toţi Sării şi Bulgarii 
să se tragă sub deosebitulii stâgi ali lui "Vufecei- 
Başa-Bozini. , o o 

Tote acestease executari, fără, nici nă perdeve de 
„timpii, şi Tudorii remasse, pe negândite, numai cu 
pandurii şi cu câţi-va sârbi de sub comanda luă 
Hagi-Prodan şi Macedonski, (nedespărţiţi de dân- 
sul). Mai vEdendă în urmă şi neputinţa sa de a 
lucra, eşi, în diua de 30 Martie, la Mânăstirea Co- 
troceni, situată la uă posiţiune favorabile, și se 
fortifică  întw'Ensa împreună şi cu alţi căpitani de - 
panduri, favoriţi ai săi; şi de acolo nu încetă de a 
da ca uni Domni, stăpenitorii, porunci către Di- 
vanii, care le esecuta nu numai în capitală dâru: 
şi prin tOtă ţerra, atăt pentru zaherelele trebuin- 
ciose oștirii cum și pentru veri-ce alie. differite- 
affaceri, i Da 

- Derii pe lenga, tâte acestea, căutândii bine, şi 
Tudori avea Gre-care dreptăiţi de nemulţumire ; 
căci, pecând' elii aştepta pe Ipsilante si sostesă 
cu unii însemnatii numării de 6ste, după cum 
scria din Moldova şi după cum spunea prin | 
proclamaţiunile selle, căadică: „uă mare putereve- 
cină, aptrândi drepturile acestorii două princi- 
pate, Rominia şi Moldavia, se va porni cu nu- 
merosă oştire spre ajutorii“, vedu, contra aştep- -: 
tării sâlle, că vine abia cu vre-o 3000 de Gmeni, 
şi din aceştia, cel maj mulţi. foră experienţă 
de resbelli şi mai alesiif&meni de messerii, ne-



guţitori ŞI studenţi de prin scâle, nedeprinşi c cu 
necazurile, de feluli cărora mai înrolă în ur= 
mă uă mulţime şi în Bucuresci. Pe lângă acesta, 

“na numai că nu vădu nici cea mai mică mişcare 
din partea disset puteri vecine, ci din contra, s simţi, 
in celle de peurmă, că, nu putea, nici să mai spere 
ceva de la dânsa,-precum află şi din diare care pu- - 

| blicaii uă epistolă a Contelui I. Capo-d! Istria, tri- 
“misă din înalții ordinii ali: Imp&ratului tuturorit 
_Rusielorii, câtre Ensuşi prinţul Ipsilante. Aceste 
giare le arată Udritzki, întm'adinsti, şi lu! Tudorii, 
sprea li încredința şi mat multi, încâtă să pâtă pro- : 
voca mai lesne -dorita deshinare Intre 'Tudor şi 
Ipsilante. Câtu pentru disele dinre ce publica aseme- 
nea nuvelle, âttă ce coprindea pe ătunci „ Lele-. 
prafului Ellenicu“ din Vienna. : 

„Maiestatea, sa împăratulu Russier, cu multă su- 
părare a aflati turburătârele mişciri din Moldo- 
va şi ţerra Romănescă, şi nu numai că n "2, voită să 
dea nici unii felii de ajutoriă principalilorii instiga-. 

“tori a unori asemenea întreprinderi, der âncă, 'şi- a 
arctatii pe faţă complecta sa supărare şi indigna- 
ţiune. Toţi locuitorii acestorii ţărri, „ai fosti co-. . 

„prinşi de ună nespusi măhnire şi neliniste, care cre- . 
scură şi mai multi când consulul Russeseii Pisani. 

„le făen cunnoscute câ îi s'a ordonatii u se vetrage 
îndată din Iaşi. Mare parte din boieri: şi din cei 
mai însemnați şi mai avuţi- locuitori ai orașului 
aii plecati cu mare grabi din Moldova, şi s'au re-: 

,



fugitii în imperiului Russiei seu alu Austriei; en-. 

su'şi Domnul Moldovei se pregătea a cere, îm- 
preună cu toti famillia sa, scăpare în vre-unuli 
din celle dout staturi vecine.“ 

Altă gazetă da urmitorea scive : 
„«Prinţulu Al. Ipsilante sa adresati cu rugă- 

ciune către Maiestatea Sa impăratuli Russiei, d'a 

nu vetusa puter niculu săi ajutoră poporului tire-- 

„ciei, şi mai cu sâmă cellorii duo& mari principate 
Dunărene , care se aflati imediatii amenințate de 

mare pericoli. Der îndată ce predisele înseiinţiări 

sosirii la Laibah, M. S. Impeăratuli Alexandru a 

bine-voitii să declare că M. S$. privesce întreprin- 
derea prinţului Ispilante ca ună effecţii „ali spiri- 
tului turburătorit ce caracteriză epoca acesta, şi 

ca ui consecinţă a uşurinţei şi neesperienţei ace- 

stui june generali. | 
Totii-uă-dată Maiestatea Sa Impăratulu, a de- - 

cretatii celle următore : 

l. «Prinţulti Al. Ispilante se dep: irteză, din ser-. 
viciali russesciă. 

2. «1 se va faze cunnoscutii, că Maiestatea Sa 

Impăratulii condamnă cu desiverşire mntreprinde- - 

rea sa, şi că nici uă dată să nu credă căi se va 
putea da, din partea Russiei, vre-univajutori la 

asemenea, întrepr indere. 

3: „Se vori da ordint precisi, comndantelui 
“superiori alii oştiriloru de la Pruti și din Bassa- 
rabia, Contele Witgenstein, ca să pazescă uă ab- 

.
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solută neutralitute, în privinţa turburăzilor ivite 
în Moldova şi țerra Româănescă, neluândit parte la, 
acestea sub nici unii i pretestiii, nici directii nici in- 
directi. 

+. «Aceste hotărâri se vori communica ambas - 
sadorului Russii de la Cânstinopolii, cu ordinii d'a 
le face cunnoscute Inaltei Porţi, încredinţându-o | 
din nui de sinceritatea asigurărilori date în pri- 
vinţa cellori: din urmă, întâmplări în ţârra Româ- 
nâscă, I6r baronuli Stroganof'să declare curati 
Porţi, că politica Maiestăţii S6lle Impăratului. eşte 
cu totulii străini, de veri-ce uneltiri care arii âvea,: 
de scopii a turbura liniștea veri-cărel țorui; că veri - 
ce societate politică, care va avea assemenea ten- : 

dinţe, va fi considerată ca contrarii bunelorii in- 
tenţiuni alle Maiestăţii S6lle ! şi combătută cu di . 
nadinsuli, neavândi M, S. altă dorinţă de câtu | 

„ manţinerea bunelori relaţiuni şi esacta îndepli- 
nire a tractatelori esistinte între aceste duo& pu- 

„teri.> 

Ettă şi copia după epistola adresati prinţului 
“Ispilante, din partea contelui Capo-d'Istria de la, 
-Laibah, din ordinul M. S. Imptratului Alexandru." 

«Priimindiu serisârea vâstră, din 22 Februarie, 

Maiestatea Sa, Impăratulii a, simțită uă mâhnire cu 
atât mal profundă, pre câti-vă stima de multii 
pentu nobilile sintimente, despre vare a-ţi dati 
toti=d' a-una, vederate probe, în serviciulii M. Selle, - 

„M.S „Impăratali era, prin urmare, departe de
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ori-ce temere, că veţi putea aluneca, aşa de lesne 

în acestit spiriti de rătăcire şi de ameţelă, ce îm- 

pinge pe Gmenii acestul. secolu a cere, cu uitarea 

cellorii mai sacre datorii alle lori, îini bine care 
_nici-uă-dată nu se pote căpăta de câtii numai prin 

„uă esacta pază a bunei, ordine, dictată de legile 

moralei. - 

- Strâllucirea, famillier Vostre, cariera întru care 

aţi intrată, frumosa opiniune de care vă bucuraţi, 

tote acestea vă ofierei miglâcele d'a lumina pe 
aceia d între capii grecilor cari v'ai onorat cu 

drepta lorii încredere, pentru folosulii lori comunii,. 
«Este adevărati că omului este făcutii a dori a- 

meliorarea sortei selle! Este adevărați că sufferinţe 
seculare deşteptaii în inima Grecilorii dorinţa d'a 
nu mai sta indifferinţi la, sârta, lor ii! Der 6re, prin 

- rescâle şi prin resbelle civile, poti spera et la, rea- 

„lisarea, dorinței lori? Ore prin uneltiri secrete. 
pote spera uni poporii lu renascerea și înălțarea sa 
la rangului naţiunilor independinte? Imp&ratuli 

“nu o crede acesta. Maiestatea, Sa, s'a, grăbitii a, asi- 
gura apărarea Grecilori, prin tractatele închsiate. 
între Russia şi Turcia, Astă-di aceste fol6se alle 
păcii sunti călcate; caliea legală este părăsită şi 
se vede că, voiţi să ve faceţi unii sume prin nisce 
fapte, pe care Maiestatea Sa Imptratulă Ruşsiei, 

nu le va putea” aproba nici întruni chipii. Russia, 
se află în bună armoniă cu I. Pârtă, şi rescola ce 
a isbucniti în Moldova, sub nici unii cuvântu nu -



va putea să justifice uni conflictii între aceste duo | 
puteri, Ă | 

«Prin urmare, veţi f privită ca unii imamică 
declarată alt Por ţii Ottomane, ca unu călcători 
ali tractateloră dintre Russia şi Turciu, punen- 
du-vt în capulii unei rescâle, care are de scopi re-- 
sturnarea, unei puteri, către care Russia a decla- 
rati şi declură ci are statornica hotârire, da 
“păzi cu neclintire bunele reluţiuni de pace şi de 
umicie, | | i 

„Şi apoi, ce timpi aţă allesii da vă resboi cu 
Porta ? chiarii momentului când împrejurări, din 
ce în ce mui favorabile păcii, olfereii şi mai multe 
garanţii de uă stabilitate mai durabilă ; unii mo- 
mentii când aspiraţiunile illustrei vostre famillie, 
eraii în ajunii de a fi satisfăcute. | 

„ Luminăţia Vostră, cunnosceţi assemenea, că ; Sul- 
tanuli avea de ' gândi să dea Greciei ui deplină 

satistacere. Deci, cunnâsceţi aceste împrejurări, 
„care fâcâi impossibiiă, rumperea amiciţiel între Rus- 
"sia şi Turcia, cum de aţi cutezatu să promitetţă, 

“+ loenitorilorii Moido-României, sprijinulu unei mari 

puteri? Decă aţi credutii să le aţintaţi privirile şi 
speranţele spre Russia, compatrioţit vostrii vorii 
cădea acum într'uă complectă descuragiare, şi in. 

scurtii timpii, veţi simţi asupră-vă totă greutatea 
“unei respunderi pentru uă întreprindere dictată 
nuimai de nisce pasiuni de ură şi de resbunare. 

«Cu tote acestea, nu este âncă târdiu pentru a re-



veni la respectulii bunului simţit şi la cunnoscinţa 
adevărului. In mâna, Vâstră stă mântuirea acellorăi 

rătaciţi de sub commanda Vâstri,; lesne vă este ai 
face să cunnâscă urmările întreprinderii lori şi a 

Vostre! Eşiţi din acestă periculâsi calle în care 

aţi intratu cu atâta uşurinţă; scoţendu'i pe et, 

puteţi evita şi Gnsu-vă drepta resbunare a unui 

guvermniu, alle cărui interese i dicteză d'a, se servi 

în contra vostră de cea mai drâptă severitate. Nici 

unii ajutoriă, directii 'sâi indirectii, bu vi se pâte 
da de la Impăratulii; căci, o repeti, este nedemnii 

4 săpa temelia monarehiei Ottomane, prin r uşmose 

_Şi condamnabile uneltiri alle unei Eterii secrete. 

Decă, Russia ari fi avutii Gre-care juste. plângeri 

contra “Turciei, şi acesta, ari fi refusatii d'a o satis- 

face ; şi deci, în fine, întrebuinţarea avmelorii arit 
fi deveniti inevitabilă, Russia nu Sari fi mdoitita | 
alerga la midlociulu acesta. Der din conta; între 
aceste două puteri esistă legtiminte şi relaţiuni 

„cu totuli pacinice, şi negociările incepute între 
ministri! lori, consolidezi, în fie care di speranţa 
cellorit mai fericite xesultate.. . 

«Cumpeniţi, prinţuli mei, observ vaţiunile ce vi 
se faci, din partea împăratului, numai spre-a ve 
da uă ultimă probă, de buna, sa voinţă către lumi- 
năţia Vâstă,; profitaţi de nisce consiliuri atât de 
mântauitâre; reparaţi r&uli ce a-ţi fâcuti şi întâm- 
pinaţi catastrofa, ce a să aduceţi preste buna Și | 
nefericita vâstră Patriă.



»Dâcă ne veţi arăta midlăcele prin cure s'aru 
putea, potoli tur barăzile; fr a se jigni tractatele. 
esistente “între Ruissia şi Porta Ottomană, şi! 

„for a se pricinui cea măi mică abattere de la 
_celle stipulate între aceste duo puteri,: Maiesta- 
tea Sa, impăratulii nu refusă d'a interveni pe lângă 
1. Portă, spre î:0 face si. i6 măsuri înţellepte priri 
care să se readucă în Moldo-România liniştea şi 
ordinea publică, de care, aceste două gări, al î așa 

" maxe necesitate: Intraltu chipii Russia, va remâ- 
nea, uă - simplă spectatăre şi oştirile , Impăr atului 
în n complect nemiscare. 

„AH i că nici luminăţia, Vostrăi DiCI fraţii Vo- - 
stii nu mai sunteţi în serviciuli Maiestiţi 
Selle. Câtii ânsă pentru persâna Vostră, Impăratuli” 
nu mai permite să reintr aţi, sub. nici | unii curentii | 
în Russia. 

«Acestă. serisâre, vi se va, trimite prin D. Baron i 
Stroganof, care, după ce o va comunica i. Porţi, | 

„este ordonatit a v'o înainta îndată, 
 „ Maiestatea, Sa, Impăratulii mai adaugă, pentrii 

ultima, Gră, şi consiliuri pe care vă ind6nini din - 
nuoă să le urmaţi, 

 Sub-scrist din Orăiaali M. $.Î.'£. R. Alessandru |. 
îs a Contele Capo- -d Istria.” 

'aSerisă la: Laibah, îu ]-t Martie 1821. 

«Pentru copie întocmai - 

+ Alessandru Pisi.
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De şi 'Pudorii avea. destule dreptăţi spre justifi- 
zarea sa, precum resultii din cele mia: susă disse, 
cu tote acestea -nemăsurata sa mândrie şi faptele 
s6ile arbitrarii, atâtu de multi întărâtarii spiritele 

_ căpitunilovi albanezi -în câtă el ajunseră a con- 
 Spira în contra lui, şi se pregătei a-li ataca cu cei 
3000 Gmeni ai lori, toţi mercenari alleşi, spre ali 
nimici cu desăvârşire înpreuni cu tâtiăi Gstea ce'i - 
mai r&măssesse, n 

Prințali Ipsilaute neaprobândii ui assemenea 
faptă, care avea să provoce uni resbelli civili din 
cele mai: sângerâse, nu aderi la hotărârea loru, 

Si menajă împrejurările cu prudenţă, până când: 
Tudoră, prin intervenirea căminarului Sarva şi a 
lui Gheorghe Olimbie, consimţi, în celle de pe ur-: 

Sarii fi fâcutii între dânşii unt felii de împăcătiu- . 
ne, în urma căreia, remâindii înţelleşi în planurile 
lor, îşi jmari, pentru a duca, Gră, credinţă reciprocă, 

Pe când Ensă G. Olimhie şi L. Parmake ridica! 
„Sera în Bucuresci stegulii tricolorii alu libertăţii, 
Tudoru şi cu Suvva d) nu ridicară şi ei acellaşii 
stâgi cu acellâşi culori; ci ridicară aitulti cu in- 
signiile ţărrei, | 
m 

1) Scarlat Callimaha-Vodi, care se orânduise Domniă 
în ţârra Românâscă, . fiindă protectorii şi voitorii de bine ală lui Savva îi dete, în intervallulă acesta, multe figăduieli prin scrisori, îndemnându-lă a se sili să nimicâcă, prin 

mi, a se duce la Ipsilante. Astu-tfeli se păru că :



RIDICAREA STĂIGULUI, 

„n diua de 27 Martie, Duminică după amedi, din 

îndemnul unui Arhimandritii grecii anume Vasile, 

amici şi tovarăşi ali lui G. Olimbie, fură chiă- 

maţi duoi preoţi, for” a sci pentru ce, la casa lui 

Belliii, unde era domiciliat L..Farmake. Acolo, 
fiindu preparati .stâgulu tricolorii de mătase, a- 

v&ndii dreptii symboli, de uă parte” pe St : Con-: 

stantin şi Elena cu semnulit crucii, și cu inscrip- 

ţia «în acâsta vei învinge», iri 'de cea alti. parte 
unit Fenix cu cuvintele «din cenusa mea renască», 
priimiră ordinii a tace rugăciune (sfeştanie). Unulii 
din preoţi, ţinea în mâini St. Evangelii, şi în tim- 
puli acesta, pr6 entusiasmatulii C. Chiriac Aristia 

ducendi la umăr sacruliă drapeli desfâşurati, 

urmatii de vre-uă dece 6meni en spadele scoze, 
eşiră cu. toţii împreună din disa casă, cântândiă,: 
«Strălucit-aă darulă, teii asti-ă s.c.. Apoi întonându 
cântarile de libertate . ale nemuritorului Riga . 

Ferreulu -« Peniţi copii ai Greciei» *) şi alte multe 
asemenea, cânturi de ocasiune, urmaţi de uă nu- 

oră-ce chip va putea, planurile rebellilori si să stingă ac6- 

_stă resedlă câtiimnai în grabă, încâtiisă potă veni şi dânsulă 
"ase aşeda în seaunulii sei. De aceea Savva, luândă de 

. acum inainte” alte măsuri, spre mulţumire protectoru- 

lui stii, îşă transformă cu totulii purtarea. 

(Nota „lutorului.) 

-», Acâre zaidec 209 “EXATyov, s. 6; |.



merdsă mulţime de cetăţeni de tâte clasele, cei duoi 
preoți din capului glâtei împreună cn sus numi- 
tului stegarii, se opriri în midloculă respântiei 
de la Curtea-Vechiă. După ce fâcură şi acolo ru- 
găciune pentru mântuirea creştiniloră dreptu- 
credincioşi. înălţândi la ceruri. ragăciuni, tămâii, 
şi lacrime, strigară cu glas mare : «Mântuiesce 
Dâmne poporulă tăi 4.0.].> După acâsta, în mid- 
locul necurmatelorii detunări de arme, (foră gl6n- 
țe) şi a strigăteloru de “Să trăiască Libertatea, se 
întârseră din nuot lu disa casă. Acolo stegaruli 
îşi împlântă stegulu dă-asupra, porţii cellei mari; 
şi dupe cei se închinari “toţi, mai deteră şi ulte 
focuri strigândi în fine : <Si la porțile Bisantului“. 
După terminarea acestoru tâte, instigatorii se du- 

seră fie-care-pe la cassele lori. i6r poporulii cure 

1 urmasse, începu. foră nici ui îndemnare din 
afară, a se înrola de bună voii în armată. 

De şi prin negoţiările urmate între Pr ințulii 

Ipsilante şi 'Pudor Vladimitescu, se știpulasse, pre- 

cum sa declarată mai în urmă, că relaţiunile în- 

ire el presinta în viitori Gre-care armhoniit pentru 

binele comuni și în interesului ordine! publice, din 

"contra Gust, căci desbinările fan ţiose, spiritele în- 

taretate alle Albanezilori, lipsa complecti, de celle 
_trebuincidse,.şi dupe tte acestea si dificultatea d'a 

“stăpâni pe capii oşteni ai ambelorii părţi, nu întâr-! 
diară d'a provoca fiorosuli spectacoli ali anarhiei 
seu, mai bine disii, alu listarhiei 1) întruni modă aşa,



de înfricoşător încât a, compromisii cu desiiverşire u- 
na din celle mai sacre cause: şi în loc de vesultatele 
salutarii ce "Şi propuni, avu sfă şitulii cel mai jalnic 

şi mal înfiorătoru ce-şi pote cine-va, închipui. Căci o- 
staşii lui Tudor, mai cu semă pandurii, neîncetândit 
a desert, mere năvălii pe faţiasupra pacini cilori 
orăşeni, bărbiţi sâu femet, îi prădati diua n amâză 
mare pe drumurile or aşului, Spărgei fări, nici nă te- . 
mere casele boierilori şi după ce intrau în întru, u-. 
nele din obiecte, carele convensii lori, le hră ipeii şi. 

„le vindeii în urmă Israeliţilori, prin mezatu; iâr pe 
acellea care li se părti lori netrebnice,; precum o: - 
glindi, lustruri, aifferite vase de cristal şi alte 
mobile de alle casei, le spărgâu şi le sfârâmai. 
Când ir intrau prin pivnițe, după ce bâu şi luai 
câtui vinit pute duce, prisosulit ce remânez, prin. 
buţi îi vărsaii, spărgându vasele cu topâre s6ui 
găurindu-le cu l6nţe din pistâle. Nimeni nu mat 
cuteza, si, umble pe denumit îmbrăeatii cu haine bu- 
ne: căci, după 'ce câ se uitau, la aceia cari Je pur- 
tai, ca, nisce fâre selbatice, apoi îi şi insultau, a- 
dresându-le pe lângă altele şi “cea mai disprejui- 

„ târe cualificare populară, de.Ciocol. Toti cam prin 
” asemenea fapte condamnabile se distinse” şi Ostea 

lui Ipsilante căci şi Omenii lui atacaii, fără sfiială 
i în n dramuri, pe paşnicii tr ecetori ;, intrati şi ei prin 

  

1). Domini Tâlhariloră. : A



- curţile - cetiiţenilori șI Iasi cai şi ame; şi dâcă 
vre-unulă. din stăpâni se încerca, din nenorotire» 

-a se. înpotrivi la, acâstă hoţiă fâțişă, era espusi! 
a suferi maltratiurile celle mai neomendse. 

Savva din partea sa, tăinuindu-şi schimbarea, 
politicei sâlle, se conducea cu multă dibicie în 
attacerile scllej esteridre. aşteptândii ocasiune fa- 
vorabilă; “nu lipsea. Onsă dia se duce neîncetatii 
atât, la Ipsilante câtu şi la Tudor, şi ale rapor- 
ta, despre jafurile comise în .tâte. dillele. de către 

„oştenii lorii. Drepti acesta, i se şi dette, de către a- 
mânduoi, ordinii d'a publica prin oraşii că, ori un- 

„de vorit intra 'oștenil cn forţa, sei d'intr'al unuia 
„S6ă d'într'ai altuia, pentru, furtişâguri, săi allunge- 
„stăpânii -caselori sâi cu ârm e „stă prin veri-ce 

alti midloci vorit putea, fără nici uă frică seu sfi- 
ială. Asti -feli, după publicarea acestui ordinii din 
partea lui Savva, se mai Impuţină Gre-cum groza, 

- deprădărilorii. 
- Oraşulă -Bucureşei ânsă 3 devenisse prada oşteni- 

loriit nedisciplinaţi şi ali anarhiei crescânde; Capii 
ostirilorii, adunate în acesti Oraşii, nu. găsâii, se 

„vede, nici măcarii unii “momenţii d'a se putea chib- 
7ui şi - lua mesuri mai energice pentru înfrânarea 
abusurilorii „comise de către; ostaşii lori, cari, în 

„realițate, nu  eraii de câtu ui adunătură de mer- 
„eenari de diferite naţionalităţi şi condițiuni sociale. 
Cu modul acesta, „pe de ni parte sait pe neno-



“rociţii locuitori at! orașului in disperare, i6riu pe 
de alta îşi compromiteu neincetatii causa. -: -: 

Acâstii stare de lucruri era mai multă dătorită, 
intrigilori infernale a, secretariului agenţiei Aus- 
triace, Udritzki, cari se întroduseseră, cu mare mă- 
estrie. în spiritele inculte şi ambiţiose a capiloru o- 
ştaşi cari se şil6au fie-care din parte” şicum să contri- 
buiască mai multi la restur narea planur iloră în- 
toemite s6ă cum să le incurce, cu: scopul final, 
d'a le nimici: cu totul. 

Poporuli, disperati de atâtea, schimbări şi sufle- 
rințe, credu că singiirulii miglociă de scăpare pentru 
densuli era fuga, şi asti-feli începu & se depărta 
din Bucureşci âe-care cum putea. Prin urmare, atât 
cei închişi prin Mănăştări cum şi locuitorii din oraşii, 
se decisseră aşi încărca familliile şi âverea lorir 

cu scopii de a trece câti mai în grabă în - Transil- 
vania. Dâr' când eşiaii din oraşi afară, dai peste 
alte neaşteptate nenorociri şi mai mari; căci, 
după publicaţia lut Savu, se respândise pe afară” 

-până sub pâlele munţiloru,  uă mulţime din 

tălăreţii lui Tudori şi a lui Ipsilante, Albanezi şi 
Panduri; şi deea fugarii cădeu în miinile Pandu- 

rilori lui 'Pudorii sâi ameniloră lui: Ipsilante, își 

- perd6ă şi bani şi ame şi cai şi veriice lucru pre- 

țiosi mai avi pe lângă, dânşii, şi astii-felu remânsu 

în compleetă, neputinţă d'a merge mai nainte. Multe 

şi numerose plângeri despre aceste jafuri și hoţii 

ventu, mai în tâte dillele, şi lui Ipsilante şi lui 'Tu-



dorii, der” nici'ui îndestulare nu li se făcea din 
partea acestora, sub differite preteste şi mai cu 
stimă pentru-că nu putâii supune la disciplină, pe 
nisce desertori îndărjiţi de natura acestora. 

In intervallulă acesta, se trimisseră de la Con- 
stantinopolii, către Mitropoliţii Moldovei şi Munte- 
niei, celle de mai jos cârţi Patriareale şi circulati 

| sinodale, care fară numai de câți comunicate, și 
prinţului Ipsilante și lui Tadorii. 

7 

Grigorie, cu mila luă Dumnogei, Ar hiopiscopă di | 

Constantin opoleă Noua Romaşi Patriarhii Ii cumenicii 

„Prea sfinte Mitropolite . .. ... prea cinstite și 
exarhu alu plaiurilori, întru Sântulispiriti iubite 
frate şi silliturgu ali smereniei nostre, kir .... , 
dari prea sfinţiei tele şi pace de la Dumnegeii. 

„Ne este torte anevoe n vă arăta; prin scrisă câți 
de inulti a turburatii nu numai inima nostri şi a 
clerului întregii d6r'. și pe toţi connaţionali! nostri 
locuitori în acesti sapitală a Impărăţiei, de la mici 
pont la mare, neasteptata mişcare revoluţionară, 
din ţeră. N 

«Toţi, eu lacrimile pe ochi şi pătrunşi de întris- 
tare şi consternaţiune, ami augitu că Vodă Mihail 
care s'a înălţati, cum nu se cădea, la scuunulii 
Domniei ţărrei, a ajunsi ase arăta atâtii de ingratii 
contra bisericei şi. contra, puternicei Imperăţii, | 

pusă deDumnedeii asupră-ne ea stăpână ; şi că, sub



masca de liber tate, sa declaraţi şi în faptă şi i în 
adevării i inamicii ali naţiunei, unindu-se cu acelii 

" fugarit pribegi, asemenea ingratii, Alexandru Ip- 
silante. Ei, neconsidorândii nici celle sfinte nici 
dreptatea omenesc: DI câlcândi ŞI religiunea şi mo= 
rala, nu nuniai aii imăgiti pe acel de acolo 6meni 
simpli şi de rânaii, dr” âncă ati şi ca lomniatii, foră 
consciinţi, națiunea, întrâgă, propubendii acesti, 
urici6si, mişcare revoluţionară ă ca naţională. Ensă 
Provedinţa, şi priveghierea. a prea puternicei Imp&- 
răţii, prin scrișorile dovedite pe alocurea şi prin 
formala însciinţare dată din partea Excellenţei sclle 
ambasadorului Russiei, a descoperi iti faptulu şi a 
cunnoscutii de unde provine răul, demascândiimin- 
ciuna şi vicleşugulii de care se servescii aceştia, 

- foră ruşine, cum că ari fi avendi ajutorii; la ace- | 
ste peunicidse scopuri alle loru, de la guvernulii: 
Russiei, după cum sai publicati ustă-di în audulii 
imturorii prin înaltului impărătescii firmani. datii 
înta'adinsii în acestă privinţă, a 

«Prea puternica, Impărăţie sa, incereati prin. 
| midlâce picinice a mibuşi acesta. „culpabilă între- 
_prindexe, și sânta Biserici a lui Hristos, în prive- 
ghievea şa asupra tuturorii connaţionalilorii , a 
publicatu, după datorie, e cărţi şi le-aîmpărţiti prin . 
exăvhi povăţuindii pre toți cei vătăciţi, în genere 
şi în parte, celle de cuviinţă pentru mânţuirea lori, 
invitindu-vă, toti deuă dată “la, credincicsa supu- 
nere și uscultarea ce se cuvine raielei ; ic” pe au-



torii şi pe cei cari vori nrma, după poveţele lori, 
supunendu-i la blâşteme şi anateme, ca pe nişceper-- 
turbatori declaraţi, carii ai doritii vărsarea de 
sânge a atâtorii inocenți compatrioți. | 

„ Assemenea, serisori se trimitii acum şi. în epar- 
hia pre sfinţiei tâlle şi către inbitorirde Dumnedei 
„ episcopi at vostri, din care te vei în forma mai de 
apr6pe. Scriind Onst în deosebiti acâsta câtre prea, 
sfinția ta, te inviti ca să publici, în plină bise- 
ici, tnturorii creştinilorit cellorii de sub spirituala 
ta păstoriă, înțellesul acestor Disericeşci serisori alle 
nâstre; silindu-te cu totii clerulii a le arâta rătă- 
cirea întru carea ei se afla, risipindi zădarnicele 
lorii cugetări şi încredinţându-, în fine, că, devorii 
stărui în acâstă, disperată, întreprindere; pregă- 

- tescii peirea, întregei lorii naţiuni, mai convingen- 
„du-vă, către acesta, că, deea nu-'şi voria Imdrepta, 
grestla cu ui. desăvârşită chinţi, sinceră, Biserica 
1 va, considera, ca desbinaţi din totalitatea. credin- 
cioşiloră şi lăpidaţi de densa, ca căduţi sub eternul 

“anatema. - i i 
„Prea sfinţia ta, iubite frate, ver.ti cu deosebiti, 

“luare aminte, înţellegândii că vei da cuvântii îna- 
:ntea scaunului Marelui judecătorii . nemitar- 
nici, in acea straşnică di a judecății, despre toţi 
connaţionalii de acolo , cum -şi despre toţi. carir 
vorii sufleri vre-unii răi din pantea acellorii râtă- 
ciţi. Din mâna ta se va cere sângele lori, deea nu 
vei preîntempina prin enventii şi prin fapte îndrep-
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tatea cuviinciosă, decă nu'ţi vei împlini datoriile 
de Arhiereu, înduplecându pe cei amăgiţi, prii- 

„_mindă şi ertândi pe' cel pocăiţi şi deslegându-i de 

acelle jurăminte satanice; i&r'pe cei abătuţi detes- 

tându-i şi persecutându-i, conformându-te întru 

tote Disericei şi prea, putennicei n6stre Impărăţit. 

Caci dâcă, ferâscă Dumnedei, te vei împotrivi şi 

vel Jucra contra, cellori prescrise de Biserică, sei 

prin cuventi s€u prin faptă, seu prin cugetii, din 

acellu momentii vei fi consideratii ca câtă din 

rangulă Arhierescii, de sine-ţi condamnati şi ca 
unit membru străinii ali bisericei lui Daninedei, 
supusi unei catereşiri (excomuniciări) îrrevocabile. 

De âceeu, prea iubite frate, silesce-te, câţi vei pu- 

teu, a evita pericolului suflotescă, pentru-că şi a- 
câstă sinodicâscă carte ce ţi se trimite, Sa serish cu 
şiroe de lacrimi pe chiară sântulii altari: aşa de 

mare a fostu justa indiguaţiune a Bisericei în con- 
tra perturbatorilori liniştii publice. 

"« Aşteptămă să ne bucurămi cu grabnice res- 
punsuri din partea sfinției vâstre arătându-ne fe- 

riciti realisare a cellorii de mai susii coprinse, ca 

să te cununămii cu obşteşeile n6stre bine-cuvân- 
tări şi rugăciuni; i&r-daruli lui. Dumnedeii fie cu 
prea sfinţia ta. 

„Ali Osnstantinopolei întru Fristos frate.“ 

“1821, Martie 11.»



Grigorie cu mila lui Dumnedei, i Arhiepiscopu ali .. 
- Constantinopole; Noua- Roma şi patriarhu ecumeniciă. 

„Prea sânţite Mitropolite . . . a. prea, cinsti- 

te şi exarhi ali plaiurilori, întru spirituli sântii 
iubite frate şi silliturgu, şi D-vâstră, prea cinstiţi 
boieri piimânteni şi străini, locuitori at acestei țărri, 

onorabili neguţători şi D-vostră Starosti al tutu- 

rorit bine-cuvântateloră: brusle şi toţi dreptii-cre- 

dincioșii creştini de veri-ee treptă, iubiţi fii du- 
hovniceşei ai noştri, dariă şi pace vot de la Dum-. : 

nedeii. 

a Uni 'adevără mai luminatii de câtii sgrele 
este, că, recunoscinţa către bine-făcători este cea 

d'ântâiu bază a moralei, şi că, acella, care priimeşce 
„unii bine şi se ar6tă, nerecunoscătorii, este, celui mai 

v&i d'între toţi Gmenii. | 

"a Acestă, rbutate o vedemiti combătut, în multe 
părţi alle st. Scripturi, şi chiară de câtre însuşi: 
Domnului nostru Isus-Hristos neertată, precum 

avemit exemplulii lui Iuda. Când Ensă nerecunos- 

cinţa este însogiti şi de Duhului ficitorii-de-relle 

şi resvrătitorit în contra bine-fâcătârei nâstre prea 

puternice şi nebiruite Imperăţii, atunci ardtă şi 
ui purtare contra lui Dumnedeii : pentru-că disi 

este ci „nu este Impărăţiă şi stăpânire de câti nu- . 
mai cea orânduitiă de la Dumnedei;” și veri-care 

„se împotrivesce acestei de Dumnedei preste noi
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orânduite puternice Împărăţii,  acella se înpotri= „veşce voinţei lui Dumnegeii. Aceste dons esenţiale: şi temeinice d6torii morale şi religise, le-aii călcat cu uă nespusă semeţie şi îndrăsnâlă, atâti orân= duitulii Domni ali Moldovei cum şi Al. Ipsilante. 'Loţi connăţionalii noştri , Cunnosci nenunieratele mili câte ai revărsatii prea puternica Imperăţia, nostră asupra acestui r&i-cugetători Mihail: din. mici si neînsemnat l-a înălțată li vrednicii şi la mărire: din nesciutii și umiliti "l-a ridicati la slavă şi la “cinste; l-a înbogăţitii, l-a ingrijiti și în celle din urmă, “l-a onoratii cu strillucitulii scaun alu acestii Domnii, făcendu'lu domnii pes- te poporii. Ensă elu, de fire, rău-cugetătoru fiindă, 
"Sa arătată ună monstru însufteţitui de nerecunos= ciuţă; şi unindu-se cu pribâgulă Al. Ipsilante, a=. “ mânduoi+ rătăciţi de: minte şi de uă potrivă tru- 

faşi ambiţioşi sei mar bine vanitoşi, ai proclamat „ libertatea, nemului creştinesci şi, cu glasulii acesta, ai atrasi pe mulți şi din cer de aici, r&spândindu 
şi propovăduindii, în mai multe locuri, ca si, amă- 
gescă şi să târască, în aceeaşi prăpastie de pierza-. nie, şi pe alţi mulţi din connaţionalit noştri. Si ca 
să poti încuragia dre-cum po cei ce le ascultai 
poveţele, intrebuinţară şi numele puterii Russesci, propunându că! şi dânsa este unită cu cugetele şi 
eu mișcările lori, propunere cu totuli neadevă- rată, şi nefundată; căci nu este de câţi ui niis- 

""cocire a de;ertelori cugetări alle. lori, Spre do-



„A, 
vadă ci ui asemenea propunere nu numa! că este 
moralicesce imposibilt dâr âncă şi ca unu blamu 
adusu” puternicer Impărăţii Russesci, 6nsuşi Exel- 

"lenţia sa umbasadoruli acestei puteri-a declarati 
aici formali că Împeriulă Russescui n'are nici uă 
sciinţă, despre ucesia lucru, şi că, din contra, 
osândesce' şi dofaimă acâstă, Uuăicidsi faptă. “Cu 

_misce assemenea uneltini viclene , numiții au 
„formatii acâstă primejdidsă scenă impreună şi cu: 
conlucrătorii lori - amici si mai bine inamici ai 
liber taţii, îndemnândii lumea, la ui faptă, urâcidsă, 
nesocotitii şi condamnată de însuși Dumnedeu,. 
spre a turbura vepâosulu şi paceu confraţilorit 
noştri, credincioși supuşi ai prea pu ternicei Împă- “ 
răţii: de care pace ei se bucură subi umbra sa pro- 

" tectâre, cu atâtea privilegii de libertate, cât nu 
se mai bucură alti popori supusi; precum » mai 
cu semă, şi int'alle religiei nâstre, care “a păziti 

„Şi se pâzeşce âncă pont acum, nebintuită pentru 
a nâstră, suffletâsci, măntuire. 

«In locu der” de iubitori ai “libertăţii, ei S'aii a- 
rătatu Yrăjmaşi; “în locii de iubitori ai nemului şi 
ai religiei, ei s'au arătaţi : pismași n6mului şi reli-, 
giei lori, uneltinda vai! ca, nisce Omeni f6ră temere 
de Dumnedei şi for; consciinţă, a întărâia prin dis- 
peratele lorii fapte minta bine-voitârei şi puternice 
Imp&răţii în contra supuişiira ei, frâţă ai nostri, | 
şi silindu-se a aduce peirea obştesci Și catastrofă 
preste creştinisuiti. : 

Lă



„Nisce a assemenea fapte, audindu- lăttat noi şi toţi 
| contr aţii d! înprejurulii nostru, cum şi: “toţi membrit 
bine-credinciosului ntmi ereştinescii de veri-ce 
trptă, ne-amit simţiti coprinşi de multi, măhnire 

“ sufiletescă ; şi, porniţi: din părintescă dragoste şi 
bisericescă îngrijire, ne- ami grăbiti a vă însufla 
celle de enviinţii, spre mântuire. Deci, seriindu-vă 
acesti, vă invitămii, şi poruncimii Arhieriei tele, 
ca şi Ensu-ţi d'a dreptulii şi prin cei supuşi ţie - 
Egumeni, Ieromonahi şi părinţi duhovniceşci, să 

“faci în de obste cunoscutii încellăciunea numiţiloră 
voitori-de-răii, şi să întăresci pre cei de sub duhov- 
nicesca ta pistorie, de ori-ce trepti, vori fi ei, la 
paza, credinţei lori de Raielle cum și la supunerea, 
şi ascultarea lori câtre acestă de la Dumnedeii o- 
rânduită preste noi prea puternici, Impărăţie, risi- 
pind prin vederate dovedi ulle adevărului, uneltirile 
acellorii primejdioşi  Sment şi dovedindu-i de nisce 
zădavnici turburători al obştei. Apoi, nici Arhieria, 
ta, nici suflotâsca-ţi turmă să nu daţi vre-uă ascul- 
tare la, vorbele şi la mişcările lori, ci, din potrivă, 
să-i urâţi şi si, fugiţi de dânşii, pentru-că si Bise- 
rica şi nâmali "i are sub ură, grămădindit asupra 
"lori bliistemele celle mai osânditâre. Biserica|'i are 

| ceopţii din îmtregimea săinătosă şi neprihinită . - 

a creştinilori ca, pre nisce mădulare putrede. ca: 

„pre nisce călcători a, legilorii Dumnedeesci şi a po- 

 vancilorii Sf. Apostoli ; ca, pre nişce înfiuntitont ai 

sfântului Dar de recunoscinţă şi de mulţumire către



AI 
făcătorit-de-hine; ca udivătaier legilori sociale şi 

- morale; ca uneltitori neconsciinţioşt al peirei neți- 
novaţilorii fraţi ar nostri. creştini, ef suntii blăste- 

„ maţi, afurisiţi, neertaţi şi medeslegaţi după morte” 
Şi supuşi veeinicului “anathemii ; ; pietrele, lcmnele * 
ji fierulu să se topeseii, iâ”'er nici-ui dati. Aceste * 
blăsteme-aruncămit cu ochi - inecuţi în lacrimi! şi 
plini de sufietescii amărăciune. — Si fiindu | că pe 

„lângă alte-s'a-mut aflaţi cum că uneltitorii acestui 
satanicesci cuget de resedli a fi acută şi vă în- 
frăţire între dânşii, legându-se Şi prin” jurămentu 
afle că acesti 'juriunântii : este unii “jurânacutia a- 
miigitoru. şi nelegiuitii, ca şi jurâmântulu lui Erou 
carele, spre: a ni "ŞI călca: jurământul: ce. fâcusse, 
tăiiicapuli sântului Ionii Botezâtoi ului. Asemenea şi 
uumiţii, dci vorii stărui întru a-şi păzi celle: prin 
Jurăimânti - agăduite: aceştei cete de. rti-voitori, 
care are'de scopii! peirea nemului întregi, este ve- - 
deratii- câti' de: primejdiosă şi: eondamnabilă este': 
pornirea lori. Din: contra, călcarea acestui jură 
mântu, mântuindu nâmuli -de' sptimântătârele pri- 
mejdii ce-i ameninţă, este uă faptă cu totul | 
măntuitâre şi plăcută, lui Dumnegeii, Pentru acestă, 
prin darul sfantului Duhi; “Biserica desfiinţeză” şi 
niimiceşcă acestui! jurăniântiă, priimindii şi ertându 

“prin deslegare pe cei cari se voii "pocăi şi se vorii | 
îritârce'din rătăcirea lori, îmbrăţişândii cu inimă 
cratii supunereii lori de Raielle. „Apoi, îndreptându- 
n6 cuvântului şi către Avhieria, ta în parte, dicemă - 

„m



„98, 
că, dâca nu vei. urma, poveţeloriă. ce întru. Duhulă: 
sfântii iU; seriemi - bisericeşce prin: acesta, -d&că nu 
vei depune, prin faptă, silinţă şi stăruinţă pentru 
risipireu, . uneltiriloru, pentru înfrânurea abuzuri-. 
lori șia, neorânduielelori, pentru întârcerea cellori. 
rătăciţi, pentru urmărirea, şi r&sbunurea directă: şi 
indirectă a; celloriă. cari vor stărui în cugetele de: 
resvrătire. deca nu te vei uni în cugetă, cu 'Bise- 
rica, şi» într'unu cuvânta, deca. prin; veri-ce chipă, . 
te vei împotrivi puternicei Împărăţii, comunei n6s- | 
tre. făcătâre-de-bine, te avemi: popriti de la veri- 
celucrare Arhierescă Şi, prin darului sfântului Duhii, 
căduta din rangula Arhieriei şi scosi din. sînul 
celiorit sfinte, desbrăcati de darulu Dumnedeescă şi 
vinovatii focului vecinici,. ca pre unul care ai a-. 
lesi şi al preferati peirea nâmului. nosţru. ! 

„m Aşa, dâr, iubi. fraţi,. deşteptaţi-ve, pentru : 
Dumnedeii, şi lucraţi, după cum Bisericesce. vă în- 
demnămii, ciici “noi asteptâmi, câtii mai în grabă, 
tericită, îndeplinire acestori scrise, ca şi darulu lui | 
Du'mnegeii, şi nemiurginită lui milă să fie cu voi toţi. 
i : - «1821 -luna Martie.» 

„Sa iscălitii soborniceşce pe prea Sf, Pristoli, de 
către smerenia nâstră şi a prea, fericirei sâlle şi de 
toţi sfinţii Arhiere: - a cca ae i 
Al Constanţihopoler. Grigorie. — Ali. Tessalo- 

nicului, Iosif, — "Ali Ierusalimului, Policarpt. — Ala Târnovului, Ionikie, — Alu Kesariei, IGnikie. —
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Ali Adrianopolăt, Dorotei. — Ali Eracliei, “Mele- 
tie.: Ali Brussel,::Meletie:: — Alu Kizicului,  0o- | 
stantie.: Ali Didimotihiilui, Callinici::: “Ală Nico NI 
mediei, Atanasie: —-: Ali “Anghire ei, Atânasie.-— 
Alu. Nikeel, Meletie: Al Nâessi, Ghigorie. = Ali 
Halkidonei, : Grigorie: ŞI: "Meletic; - — Ale „Sitiiului, 
Callinicti: = Al Dereonilui,: Grigorie; — “Alu Fa- 
narului'şi Parsalelori, Damackin,; ş. q. ei 

Notăbilir din "Buctireşci, cu S'a mai disă, Agis-" 
seră' în irhperiulu | âustriaci, i&r''cer alţi locuitori, 
amăriţi pe 'de' ui “parte de  semeţia oștenilor cari 
turburat liniştea, publică, j&r pe de alta păr te £ sim-, ţindiu mustrâţi. de „Consciinţii, decă' ari fi volti să ajute pe rebelii exconiunicaţi de patriarhului, A 
blăstemaii cu urii - şi persecutaii, „ Precâitii”  putâi tote întreprinderile lori. : i 

    

, . E Ta di - pe : 

Sai CAPITOLULU. Y oa 
Plecarea prințului Ispilante din Bocaresăt la; 'Tergovişte.—: :For-” tificiirile lui la acestă orașă şi alle lui Tudor, la Mănăstirea Co-. troceni. "Tudor continue înțelegerea s sa cu "Turcii. — "Poprirea, îi Mitropolitului şi a : câtoră-va: hoieri la “Bol-Vedere;: Inţellege: : rea lui Savva,, cu Turcii. - Causele ; nvrăjhiriă, dintre: Savva şi, “i "Tudor, — “ Desertarea “Grieniloră” lui“ Todor şi 2ă luă Ipsilante,. şi proiectele acestora; spre înfrânârea! dâsertorilorii, AL] “Insemnărea cel-: lori omorâţi, şi. a, altora da Constantinopole în epoca aceea, 7 Noua recrutaţie şi legi ostăşesei alle lut Ipsilante. — Ridicarea stegului jvertiţă în Bucurescă de către Tudor $ Şi Sava, ” 

  

Sia DP, mas fl 
i i DI it ni 

Pas In arma; pablicări menţionate scrisori: a conte: lui Capo-d Istria” şi a: hotâr ârilorit! împărătesui” de:



| la.congresul i, din: Laibah,, Cum şi în::urma ;cir=e, | culirilori patriarhului dela Constantinopole, prin- : 
țulii, A. Ipsilante,, se simţi coprinşti;. de. celle.:mat.. negre cugetări, Vedendn-se, persecutați. din. tâte . pxţile,. Nedomirirea, Ju se murea, și. mat multa; : vegendu,. cu profăndă nemulţumire; purtările-ro-.. stașilorii săi contra;bunei, cuviinţe, şi a:ondrei, nes- supunerea. și deserţarrea, lorii. Din :aceste. cause, ân- : triștându-se din ce „Î2.,ce „maj, multi, şi: simţin- du-s6 ontrașiaţii, în proiectele sdlle, se. decisse, a se . retrage de, la Colenţina, şi a se; duce. la. Te... govişte, în judeţul Dâmboviţa. Deci, plecând. la - 

1 Aprilie, și ajungendi, acolo, își aşedă, tabăra, pen-.. tru câtii-va, timpi, cu Scopul, d'a se,.mai' aduna: şi alte  detaşamente. de ste care.ventii. în tote dillele de prin Bassarabia, Moldova, ; şi de,.prin - alte părţi; şi toti-uă-dată de a mai recruta, şi din România câţi va putea, să mai attragă în partidulu său. Asti-felu, luândi sub stăpânirea sa, cu con- simţimentuli. lui Tudor şi alu Divanului, “patru judeţe de prin piejitri,. şi a nume Dâmboviţa , Prahova, Muscelu. şi Săcuieni, 'orândui şi: prefecţi pe cari. voi elă,. priii 'miglocului cărora: aduna, banir coătribuţie! precum, şi pe ax scutelnitilorii boie- .. resci 1) pentru lefile-trebuinei6sâ ostaşiloră săi. 

1) Acestea eraii ună felii de beneficii care se acorda bo= „ierilorăi de „către Domni, şi potriviti cu răngulit şi cu cla- sa fie-căruia, se da. numărală scutelnicilorii, ; de ;ală cărora. -



- ” Din acâstă stare! ă Imerurilori; tnţellendi Ip- 
silante şovăirea şi duplicitatea lui Tudor Vladimi- 
rescu:(care continua 'V'ase înţelege în secretii: ch 
Paşii de peste Duintre'pentri'scopirile 's6le);' mr | 
vădendiă. 'assemenea “și itinpucinarea, : aumatel sell, 
carea, Impreuni tii albăiiezii şi eu toţi VOluntăăt, 
abia:'s6- urca :pântla 12000; 6rieiir;: şi că aceştia, 
fiindii risipiţi prin satele Şiorâşele jideţeloiă usi 
menţionate; seidepărtaii'măi întltu apiitându spi:e 
munte, ca să potă'mar! binie:ijătui: je băjeiiaaii : 46 
pe drumulii Transilvaniei; vădându-le dici tote ace. 
stea, nu întârdiă d a-și pierde fiziin6selă illuisiuini Ce. 
“Şi fâcuse pentru niarâţa să'introprinidăie! leii şi ase 
încredința, elu'Ensuşi că; eră uiiinttepiindere  inat 
presusii: de capacitatea; sa. Tâte'ticăste împreju- 
rel: contribuiti : dea/li” face să! Ag! copriniii d6 
descuragiare şira inu mai! crede iînicisueceită': “Dâ 
totu-de-uă-daţă, naturala;ainibiţiuiie ă daiacterii: 
lui set il: obligă “de aşi miainţiniă NHotăirea cui 
Statornicie: precum: şi de alui, Diecauţiuni de âsi- 
guare contra „veri-cârel. întârăpliii iieprevădhite 
Prin urmare, pe la; jumătatea lit Aprilis,: pe deus 
parte trimise pespiinţulii:G. Cantăcuzito în Mo]: 
dova,: spre' ala 'subi'comândi Sa; oştireă de!acolo, 

    

. 2 Pet mia at iu i pap iTa veniti se bucuraii,: drepti 16fă, în! totii cursulăi. meţei, I6r 
după m6rte,. e spiii lorti ltiaii, după 'dreptăi,; numai. jumătate 

„din acelă beneficii. Astă-q ad lipsită 'cu: totulii::* -i-: 
pi ă a :1-1(Nota Autorul.)
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„er pe.de alta orândui, în locu luj, de capii ali 'Ba- taljionului sacru, pe „Vasilie, Caravia,.. După acesta, „for. a, lăssa să -trpi- timpi >: adusse, : din: celle patru :judeţe. de. sub, Stiipânirea sa, ;.unu 'însem- Nată , număr „de, salahori, i. ŞI « începând: să ri | dice. Vechile întăriri. de. prin: Prejurulu. Tergoviştei, destupă | şauţurile care de sute. de ani; stai: tîn- fundate, ŞI 'se; fortifica; în „Oraşu igrâniădindu, : cu multă activitate, nu numai-provisiuni :pentru. mai multa, timpă, d6r. şi muniţiunile; necesarii pentru Vre-unil: cast de. asedii: “neavândi: Eris. projectile. de ajunsi; luă, plumbuli de pe învelişulu, Mitro- poliei din Târgovişte Uşi turnă, d'intr'Ensulii glOnţe. „„- Tâte, câte, fâcea,. Ispilante la „Tergoviște, Tudor le făcea. în Bucureşei, adică, şi elă aduna: cu forţă, în, tâte;dillele,; mulţime, de ment din Oraşii,: săpa; la şanţuri împrejurulii Cotrocenilorii, unde :se aşe- dasse, ridicândurşt: retranşamente, spre-:a'-pune: 4 tunuri, pe. care, nu..se scie de uride.le avea, AJ fară. de aceste, mal făcea şi, bombe pentri tunuri; precum 'şi;suliţe “pentru pandurii. cei. fără arme; . şi adunendii' totii felul de .provisinni. mal cu s&nă, | pesmeţi şi. „pastra mă, se : fortifica; 'acolo.: ca "cum. 

ari fi prevedându şi densulu vre-ui, înconjurare în:. 

;1) Oraşulă acesta .era în vechime, capitala României şi: - scaunii, Domnescă,: având. uă posiţiune tare şi -uă fortereță.. " Astă-Qi este unii simplu orăşel mai; multă în: ruine, îi 
pot mp o scz, ,(Antorulă seria, pe la 1840).



03, Ă 
delungată. Toti pentru acesti scopii cerea, cu mul tă 
urgenţă, şi priimea de la vistieruli ţărrel,: banii 
contribnţiunilorii impuse: cum și pe acellsa” pe 'care 
:monăstirile şi corporaţiunile se: legaseră: prin în_ 
scrisu a respunde. directi câtre TPador, âncăde la | 
prima lui sosire în Bucuresci. Pandurii, din par- 
te-le, ocolindii prin. oraşii ca nisce: adevăraţi ban- 
diţi, nu cruţară nici fini, nici orgă, nici -păseri 
nică nimici, jăfuindă înti”ună Guventi şi pustiindu 
tote curţile pe-unde intra... îi sr. 
Din partea sa Tudor, urmându=şi correspândin- 

ţa cu Puşii de la Brăila, Silistria, Giurgiu. şi 'Vi- 
din, 1 incredinţa, că elă:ni'este rebelli conta îm- 
părăţiei, ci credinciosii: snpusi alu ei; şi-că, numai 
pentru drepturile. popor ului.::elu fu, nevoiti să în- 
trepringă acestă, mişcare. - -Drepti aceea, şi'. astepta 
cu nerăbdare.şi cu sperânţăa;: "vedea: pe :uniă . tri- 
misi din: partea, împărăție, care: să cerceteze cu 
de amtnuntulii tâte:abuzirile şi tote nedreptăţile 
câțe s'a fâcuti poporalui, i si restabilâscă; pen- 
tru totii=de-una, buna ordini şi. “stăpenirea. țrrei 
cu legi dr epte. "Către: acestea ît:mar'vuga da hu 
face, pont&'atunei, nici :uă, mișcare de ostilitate: în 

„părţile Dunărene alle Râminiel.. spre a. nu. se în- 
- templa din acesta și alte pagube nenororiteloră 

„ vâielle, Il” spre încredințarea, supunerii selle.. “mai 
trimise şi altă plângere din: partea ţărrei, conţor- 
mă cellei precedinte, lăssându-le totu-ui-dată. şi 
6meni drepti otagii (zălog) din partea sa. D'intre



104 | 
aceştia era, şi unul : anume, -Borănescu,, care ;fu 

„mai în:urmă reţinutii, pentru mai multă timpă; ca 
 prisonierii de; către :Paşa. din, Bilistriia,.:Ass6nienea, 
şi Turcii, încredinţându-se: Ore-și cumi, : trimite 
„adese-ori şi .ei din parte-le, către Tudor. şi către Di- 
vanii, Turel travestiţi. 3).pe cari, după ce'i. priimea, 
-cu, multă politeţa. şi afabilitate,”i înăpoia, icrăşi f6- 
:ră cea mia, mică supărare: sii m Dati 

„ Tudoră, nutrindi âneă . deila'încâputii. dorinţa 
da ocupa şi Mitropolia, din 'Buceure;ci;. nu: înceta 

„ de adalui Savya, în tâte dillele, diferite motive care. 
utreţini şi întărâtai-ura: dintre dânşii. 4 

Mitropolitulii, prevedânăa că acesta avea. să:a-. 
jungă, în celle de.pe urmă;şi la avnae şi că, prin: ur- 
„mare, se. va primejdui şi oraşulu,'ps.de 'ui parte 
înduplecă „prin cuvinte .pe Savva; â'ă părăsi ocu- 
parea Mitropolie, irpe:de alta, rugă:pe Tudor a 
:acorda, - voia, să plece din" Bucureşei împrâună cn 
Episcopul. de Buzeii:- şi::cu alţi + şesse boierI::no-- 

„“tabilă: închişi: -şi er acolo, şi anume: Marele spă- 
stari: Grigorie ' Bălânu,' cu cer duoi. gineri:. at .'sti 

N. Văcărescu;şi: 0: Herăseu,- Marele 'Vistieri 'Fili- 
pescu, Marele Vornici G..Slătinenu 'şi: Murele Vor- 
aici. A: . Nenciuleseui, carii se temsi-ca, nui cuni=vă, 

' 7 

, iaz 

ei it at a ce 

  

„au 1). Aceştă “trimişi erab: mat: multă pentru a'Spioni, isr 
nu din sinceritate, precum, se. prefăcsă în convorbirile. loră 
cu Tudor. Ia '
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să vie Turcii foră i. veste, (en. se şoptea, câ st gră- 
_mădescu pe la cetăţi spre a năvăli asupra, rebelli- 

lorii din;ţerrt), şi; să li se primejduiaseă. viaţa, 
„.Demă-cam- -daţă;; Tudor :se: păru: câ ;consimţi la 

drâpta.: “uori rugăciune, : şi, dându-le. voia de ple-. 
care îl şi însoci:ponă: la ună, diștânţă: 6re-care, cu 
uă.. .numerdsi, escortă, de panduit. Dâră îndată ce 
aceştia, se depărtară, de.Bucureşe,.1) Tudor, căl= 

“cându-'şi făgăduinţa, dată,-pe de. vă parte --trimise 
la. Mitropolie pe, Hagi Prodan cu vre-o 300.de sârbi . 
și panduri, şi găsindu-o.; evacuată, de: Savva, și de 
Omenit; lui, o-ocupară; iâr pe de alta: „expediă după 
Mitropolitulit :şi:numiţi. boieri, alţi ostaşi. carii cu 
forţă :] obligară atâti:pe, “elii câtii şi pe cei-Palţi. ) 
d'a se iatârce înapoi. După ac&sta, it; dusse,: din or= 

"dinulit sei, la, „Belvedere, lângă, Cotrocent, propri- 
etate a Marelui logofăti Constantin Golesen,u unde 

= ii, 

  

1), Pe, Bpiscopultt de; 'Argeşii: arian lo oprise “mudor 
în. începutii ; „pe; lângă, dânșulă, avându-l de secretarii, :ca 
pe, ună; „Părbatit literati, ş şi de la care, mai târg, şi noi 
ami aflată nu  Pigine, dia faptele, necunnoscute alle lui 
Tudor: ” ai ȘI a 

Pază p „e   

2), Afară de spiitaru Gr Bălemu, cu ginorii să: căor ș eliă 
arătând decorația Russâscă € ce purta la peptii, dise lui uz 
dorii” că; mer ge 'spre Tergovişte” la Ipsilaute; * asemenea 
şi unulă” din” gineriă: săi, 'care:se afla î înt'gervieiulă-lui Ipsi- 
lante, purtând chiară şi nniforma Batalionului sacru : și 
aștii-felii fură liberi de a! Ș urma nesupăraţi: callea înainte.: 

(Mota Autorului.) .. -



„fură reţinuţi -fâx'a mai avea * libertatea, d'a-eşi de 
acolo; cir ie pia aa 

Prin “urmare şi: toţi. cei-P IţI boieri :rămaşi în 
Bucureşti pentru: serviciul: publică," adunându-se 
în tote gillele acolo : cântau, câ: întăi Divâni, şi 
câte-va pricințidupă ordinii lar: Tudor. i i - 7 

După! ce '-H.. Prodan intră: şi ocupă, Mitropolia, 
Tudor: toții ju,se mulţimi. numai cu! atâtii, ci în- 
troducândii prin: st*atagemă: panduri şi la'mănăsti- 
rea Mihai-Vodi, sili pe 6meriiri lui Savva, carii păzeă 
acolo'pentru la, evita, veri-ce' vărsare de sânge, 'd'a 
se'retrage, foră sgomotii. Mar rămiisseseri, însă sub 
stăpânirea: lui i Savva ânci dous; mânăstiri, : Radu- 

* Vodă şi Antimu,: pe: căre + Tudor persista. multi 
a'le 'ocupa':totă elă e cir ei e 
- Savva, de şi nu'se siniţia atatii de slabi, încât 
să nu pâtă respinge pretenţiuriile lui Tudor, pre- 
vEdendi Ensă pericolului de care era amenințaiti 
oraşului la. uiiii. cas de conflictu: proveniti din a- 
cestă cavisti, consimţi 'a se: retragă şi diri gissele două 

rar : 

i .. . 

Monăstiri. "După 'ce AG” elu își ridică ostaşi şi de: 
ocolo, octip Tridor: cu ar săi și aceste posiţiuni şi,. 
fără a pierde timpi, întrodusse în cea, d'ânteiu 
anii numării de: câţi panduri putu să. dispună; iâr în oea-'aliă-asedi „pe O, Mataragi Basa, ca 70 do „albanezi: şi:. 100: de panduri. Ii. urmă, aşedândă 

“sentinele,: le ovdonii să corespungă. unit cu alţir 
în” modulii : nitrebuinţatii: prin cetăţi, strigându: 
t6tă n6ptea cuventulu russesei «Sluşai» (ascultați).
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* Prin, tote :aceste fapte Tudor arăta.nu că se 
temea, de vre-uâ: năvălire, a Tureiloră, căci elu. scia 
ine « că la uă, asemenea întemplare nu era în state 
da „se. „impotrivi + din disele. mânăstiri, singuri 
numai cu; pandurii; ci le făcea, acestea; mal multi 
temându-se „de. „Savva,, care şi: elii, începuse a co- 
xespunde . în secretii: cu Turcii, după cum. se în- | 
formasse 'Pudor din sigure sorginţi 1) şi. pa: care:'lu 
Vânnia, ântâii, . ca. nu,cum-va, înuinte. de a',sosi - 
“Tar cil, sii- "li attace foră veste-prin.-vre-uă. strata- 
gemă, s6ă să se unescă, după venirea loru, cu dânşii şi 
Şi-i nimicâscă, toteplanurile, prim ejduindu-și si via- 
ta; ali duoilea, .socotea cum că atâta prin, ocupa- 
rea diselori. mânăstiri câți, şi prin-alle cellori..alte- 
posiţunil ce ţineaseliă, va, putea:să slibâscă, cu încetu 
pe Savva şi să-şi împlinşcă, după aceea,.tâte sco- 
purile. sâile în privinţa avuţiilori. mişcătâre -ce se 
depusseseră, în mOnăstiri spre, asig urar e atâtn de 
către boier cati şi de negaţiton. eta 

D. Sooretarulă , agenţiei “Austinee din Bucureşti v. - 
dritzki, “care fusses mai maine "secretară şi la Amba: 
sada de la Cotistantino pole, mamici mcîmpăcatii ală « creş= 
tiniloriă (fina de origină Israelită) şi nai ci semă ali Ge 
cilorii, omiă; cruntă şi-cu o. figură, respingătâre. porniti nu- 
mai din răutate, se :silea de:maj, multi, timpi prin. felurita - 
intrigi şi „indempări. dilnice,. cum, Să desbine şi „pe Savva 
şi pe “Tudor din spirială Eterică Şi să! ! unâscă în secretă 
cu Turcii. Totitelă unelti î în armă şi alnicai uciderea luă Say- 
va':de către: Turcă precum se va vedea mai” la, 'vâlle.: 

7 
di iata sist ob alei e + (Nota Autorului) :;. 

aia 

   



: Savva,: âns6, “după prodâreă diselorit măriăstiri, 
inșellogenda tătei proieotele! lit Puidor, începi! a, fi 
din!'- ce: în'ce miai: atenţiosă Către densulă, Deci, a- 

“vendi'sub comanda; 'să cală; 300 de! albanezi alej ȘI 
şi: peste::1000:: de: bulgari-tâbact! din Biicitieşet, 
dette dia: nuoiă: 'Vidinit: în toti Siaguli, ca toţi cotă- | 
ţenii să fie - gătă cu”arrhelă îri mână pentu orl-te 
întâmplâre:-T6r tii nionăstirile St: Gheorghe: Noii 
şi - Serbanu- Vodi, „la câte “1şi! âveu' "Ochii aţintaţ 
“Tudor cu “at 'âăt; pentru U=că acol se: depuseserta;” ca, 
întruni aziliui sacru; celle mar multe: “Şi mar pre- 
ți6s6 dhiac te;/âoolo,! dicti fu nimat că popri int a- 
rea; paniduriloră; :d6i"i'âncă luă: cu “milă, seriosi: 

-“tăte “măsurile “câlle! iar: iigurdse penitaii ale păzi 
pe 'din: întru şi: pe” din: iară, Gui, iieadoriniti 

priveghiere.-" viii „netratate e ri ut 
Acdstă stare ds coitipleeti 'ariuhiti cu” droptii 

cuvântii: puiiea pe: “toţi Gnienit serioşi! îm Tai'6 “neli- 
nişte şi "i făcea să nu! biat” orâdi in! succesulii ace- 
stei m opinder ier pe ostașii ce « cu uă judecata 

sn 

iii 

că. Vodendu. pe- „de “mi, par te că. “Tudor se a ocupa 
en. facerea de: şanţuri lu.Cotrocent;:i6r:ps de altă, 
câ Ipsilante: rescolga, vechile șânţurii d'inprejurilii 
Torgoveşter; inuncindit atâta, lime, $ şi sleindu ţârra 
cu aşa. mari cheltuieli- pentru. nisce, înta: reprinderi, 
atâtă de zâdan: nice, sentimentului patrioticii şi en-- 
tusiasmulă tuturoitii: se schimbă de ui dată într'uă E
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neincredere nemărginită ; penten că. toţi bănuiai,!. 
şi nu fOră.cuventu, ca tâtecelle fagăduite. de la în=... 
cepută, de către. „capit. resc6lel -avâa-să :se. intorci. 
în contra. Nu mai pucinii turbură, spiritele Gmenilor,.: 

- mai cu osehire pea lui. Sava, şi. Tudori,. orândnirile, - 
capilor armate! de câtre Ipşilante, carele, în loci. . 
d'a, se; servi. cu vitezuliiipatrioţii. G.. Olimbie. seii: 
chiar Şi. cu Swvva, carii cunnoseci mal bine decât i 
orl-care altu „posiţiunile şi, spiritul. Jocnitorilori, 
elii, din conta. „orândui ceapă. ali ar tilleriei: Şi al - 
Batalionului. sacy, pe. Caravia, iâr. pe Duca ali volun= 
tarilor, Albanezi. Acestea, .şi alte assemenea,:.vă- 
dept, burbaţii, cei: mai serioşi, şi presimţindi catas- -: 
tzpfe: începură a se retrage; şi celă:d'ântâiii fu pro- : 
tomediculu. lui .Ipsilante. Epaminonda, care.plecă,;: 
din. “Ter govişte, în Transilvania,; împreună cu alţi 
câţiva comerciaaţi involaţi în -Batallionă „Sacru: 
Acestă urmarea, lori produse nu puţină turburare : 
în oştire, Dupt aceştia, şi- alţi, mulţi din Gmenii: paz: 
cinici .carii, „mişcaţă numai de uni, inobilu; senti=.;; 
mentii pentru. liberar ea; patriei. lori Subjugate, işi | 

i cheltuisseră, toță aYer ea, spre.a merge; după, Ipsi-,.. - 
ante, eunoscândii acum amă girea: înța: u care se a-. 
fai, pândeii. când să, gasescă, ocasiune, favorabila: . 
spre a se depărta,. Caer, pe când: la, începutii. psi 
lante promitea în proclamaţiunile selle .că va trece .; 
Dunărea spre.a se incorpora cu, oştirile cari-"lă,a- 
șteptati sub arme în „provinciile, de peste, Dunârei 
Ser bia, Şi Bulgaria, şi a. năvăli apol, înpreună cu.
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dânşit: în 'Traciaj: Macedonia, ; şi Grecia! păatia To-.- 
alisarea grandiselori : proiecte all6 acestai'! T6V- 
liţiunt, er îlii vedură; din contra, perdendui: şi ti- 
pulii: la Tergovişte” şi: dcupându- -se- cu lucrări de 'â-: 
părare: ir pe unil- din căpitanii Iul, Spre esemplu 
pe Duca, Caraviai Şi alți bărbaţi de ame, “în caril 
sta tâtă speranţa, de'isbânăă acestei îitrepririderil, 
îl vădără'jăfuindu poporialăt fără sfitală, şi sfăşiihdu 
nenorocita ţerră Românâscă, Pe de altă pârte: ier, 
pre Tudor: şi Savva-"1 vedeu desbinăşi întue denşir şi” 
detaşaţi din întregiulii cătpi alti „Oştenilorii şi totu: 
uâ-dată, în -mţellegări secrete cu 'Tueil, fie- -care: în 
parte... Nemulţiimirea oreşcea, şi” între panduri lit. 
Tudori ::carir!: "văgândi că spăranţelă ce er nrandă 
nu se realisaui 'şi că Tudor, sosiridu la; Bucureşel,'- 

„nu. le permitea săi “jifuiaseii casele: boierilorii,; nici * 
vesturna 'clasa;- boierâscă: 'spre a-l: pune pă dânșii * 
în loculă. lori Lu "căra, feri, ieri împarte între“: 
dânşii:pr opr ietiiţile boierssei, ci că elii, din contraj:: 
adunândiă: toțr bânii din „tbrri se Ocupă cu fortifi-:” 
carea: mânăstire! Cobi:ocâiit” spre a:putea să resiste' 
la-orl-ce' atăeii; ; considerâii acestă, purtare! a lui: Ta e - 
dori “cană 'pierderă: de: “timpu pentru donşii,: cu 

- atâtut : iat multi-că îu primei nici lofui Şi Grau 
muritori de: fânie,: din causa, upuginării porțilora: 
(tainu) Yeglenientaie: sei ii i 

“Tuicii de la: Vidinti, incepiiseră” deji a face: a- 
desse'ilicursiuni şi? tacăletirr” pe la: marginile jude= - 

" țelorii:de“peste Oltu, “Şi. a ameninţa: pe locuitorii 

 



II: - 

dr cu ucideri. “Prin urmare, nici Pandurii.nu în-: 
tâvdiară de ui deserta mal în-tâte dillele şi ase în- 
târce îni cete numerdşe pe la câminurile; loră: dâr' 
val: şi . amară: de; satele. „pe unde, treci el la:în- . 
torcerea lorii!. ae 

In adeverii, . „necur matele safari « şi relele neau=; 
dite ce ui şufferita pe. atunci nenorociţii locuitori a. 
tăvrei Româneșel, Semenau cu: unii cataclismă de- : 
structorii ;cădutii.asupra loru:: 'din urgia cerescă ; 
căci assemenea. nenorociri şi persecuţiuninu.: semnal 
vedusseri, pepărântuliă ţerrei Românesci din dillele . 
Domnie! lui. Mihnea:Vodă alu II-lea; şi celui d'ân=: 
teii esemplu alu ;atâtori nendite relle, îlă dedes=. 
seră Pandurii şi Bulgăro-S&ibir de sub Tudorii cu 
vorba Za-vera: (pentru lege:]),: ir ; sferşituli :.se ; 
ambiţionară a-lii complecta, cu uă;neuudită feroci- - 

| tate, Arnăuţii strigândii. „Să: trăiască libertatea... 
„ Desertar ea volintiriloră. îmaxrmaţă, „creseendi din , 

di. în di intrun mediu spăimântătoru, turbură, pe.: 
cei duoi capi,ai. lori aști-felit că; er. începură:a se .. 
gândi seriosti cum. să. găsâscă. Vre-uni, midloci Wa 
„o-infrâna; der confusiunea de spiritii în care se gă- 
sei şi amor țirea întru care ajunseseră, ii poprei de = 
TOTI: i pia ani ATI 27 EEE , 

1). Cuvântul acesta, a, issa epoci i eta Melo. 
mânia "pOnă în gillele de acum, şi se obicinnieșce a, se „dice în 
geuiere de'5 Srhezii în conv rorbrile lori, din oremea Zaverei 

“adică; de la: a revoluţii din 1821; ș i&r tebellilără! se Acea; Za- ? 
vergit. ni 

| 
Si z ati ut 

  

ca Pip zeu (a Autorul), +



la ori-csimăsură energică:: Qu tâte astea,spre a mai 
curma; desertarea “continui. a panduriloră, de” ua 
cam dată, se serviri: de una: midlocă espeditif:--se 
gândirăia respândi în tâte gillele niivelle falşe in-. 
ventate, cu differinţa că Ipsilante 18 modifica,la* 
Tergovişte, .pe :când: Tudoră le priimea gata, şi. le 
xespândea în 'Bucuresci, spre-a-mai! înviiaspevan-. 
țele ' poporului şi. a mar distra - pe oşteni din gân= 
durile-loră:de : desertare: —: Aceste :nuvelle : erau. 
concepute:astii-feli: :« Că: în:scurtu: timpă: are Să so- 
săscă' mulţimeide- oştire: russâscă, “cui numerâsă. ar=: 
tilerie şi Cazaci |(pei cazi une-or iri punâii în Iaşi, 
alte; ori: la: Bărlad şi alteori la Galaţi, ş. €.:]). 
„Că: t16tă' Grecia şi” Rumelia: este revoltată, că : 

creştinii - facă pretutindeni celle niar grozăve: bi- 
Pa fai E Ia II ruinţe contra, Turcilori, 

«Că Constantinopolu:: este“inconjuratii :je apă” 
şi :pe uscati. de. Greci, carit a “şi'ocupatu par= 
tea numită „Galata“; Arsenalult (Top-hanâ), şi că: 
in:'cutare di:are:să "Şi: Cagă'tri mâinile lora: | 

"ACă:: prinţul: C. + Cantacuzino, plecând spre: 
Focşâni 'cu :câte-vii'sute de: pedestri din :Batallio-. 

“nulă sacru, iS'a irespânditu' vestă: câ dida după: 
sosirea Jui la Galatz s'a facuti mare măcelu in 
contra. 'TPuvcilori. E: Mi a o o 
“Că revoltâridu-se' şi Bulgaria, a năvălit ună 

corpi d6 dece mit Bulgari şi. au luati Siştovulti Şi. 
tâte şalupele turciloră, ce se afla acolo spre pa=: 
ză, şi că pentu acestă înveselitore nuvellă, Ipsi-



lante a dati unii mare banchetă şi că sa „iuni 
natii toti oraşul, Târgoviştea.» .. .. a - 

Nisee assemenea şi alte multe invenţiuni, cu to- 
tulii neprobabile, se. unelteii .. în tâte dillele, pe 
care nu numai prin grai le comunican, der! ân- 

„că şi prin scrisii publicat parte din elle, cu scopu ca, 
pe de uă parte si ma! încur agieze pe ostaşii nemul- 
tmmiţi, îâr' pe de alta ca si intarete poporului la 
uă revoluţinne . generală. precum. se vede și din 
proclamaţiunea, de mat la val!e, - cate: conţinea şi 
şi câte-va, adevăruri, spre esemplu : revolturea Pe- 
loponesului, spândurarea patriarhului Grigorie la 
Constantinopol, s.c. . : 

TABERA GENERALĂ DE LA TERGOVIŞLE 
: . 5 Maiăi 1821, 
„Scirile sosite dela Viena şi Constantinopol prin 

posta austriacă de la Orşova, se accordă informân- 
„dune ci: Moreea, (Peloponesulii) s'a luati deja în. 
stăpânire de câtre creştini: tei cetăţi au fostii 
ocupate şi alte patru sunt incongiurate, care şi 
acellea, în scurtii timpi, se vorii preda, din causa 
lipsei de provisiuni,. La Melenicu - S'aii sculati cu 
micu cu mare în contia Turcilorii, şi la uă luptă, 
care avu locii între turci şi creştini, toţi turcii fu- - 
ră uciși împreună cu beiulti lori. “Toti asemenea 
S'a întemplatii şi la Cazangicui şi în alte părţi din 
Bulgaria. 

»După&'uă luptă crâncenii, creştinii de sub Ali- 
8 7



paşa, au luatii în stăpânirea, lori tâte avuţiele lui. 
— Serbia este assemenea gata, dâr âncă nu s'a, ță- 
cutii vărsare de sânge. — In Algeria şi Tunis, s'a 
pregătiti flota tureâseă, în contra creştiniloră, der. - 
drepta resplată a lui: Dumnedeii ai: prăpăditi pe 

"Vvrăjmaşii, căci nici n'apucase a, se mişca din loci, . 
şi într'uă clipă fu afundată în: mare de uă vijeliă, 
foră casă pâtă scăpa :nict unul măcar" din Sme- 
nii eî. — Navele nâstre s'aii pregătiti assemenea 
şi se aflâ aşa: de bine aşedate,. în. câţi potii sosi la, 
timpi în orl-ce loci spie a. da ajutorulă. neceş= 
Sarii. --:: E: RE tu Meet 

«Insciihţându-vă despre tote acestea, nu mă în- 
doteseii că toţi connaţionalii şi toţi doritorii de bi- 
nele patriei loră, inat cu sâmă armata Eileriică care 
este dominată, de dorinţa d'a-'şi vărsa sângele pentru 
liberarea patriel, va, alorifica; cu bucurie Prove- 
dinţa, carea, brotege nemulii creştinescu. 

«D&r acâstă, bucurii ce cu toţi simţimii “acum, 
se va amesteca cu măhnire şi întristare; când vomă 
afla că vărsătoruli de sângele creştinescii, pornin- 
du-se cu turbare în contra, cellori mal sacre 'şi-a 
întins mâna ucidătore şi asupra; bisericej creştine: 
elă “şi-a 'muiata păloşală în sângele“ servitorilor: 
altarului şi le-ai dată ui. morte ' dureros şi în- 
famantă, spândurândii, în diua de: Pasce, pe patri- 

Ei E



arhuli ecumenicia- Grigorie cu toţi!) Arhiereii şi 
cu alţi mulţi notabili greci. Si 

Cine să nu se cutremure.la uă faptă, atât de nelegiuită, atâtu ide ferâsă şi atâta de. barbăriuă: 
Care inimă pote fi aşa de tare ca, să nui verse la-! 
crimi la, săverşirea, unorit crime atâtii de înfrico=' şătore? In: destulu se dovedesce setea. ds sânge cre-" 
ştinescii a, acestori fâr6 neîmblândite. Cine dâr din: 
noi mai. pote: spera de acum înainte securitatea vieţei şi a averii sâ]le? Sei cine iat pâte fi la în- 
doială că: nu vorii -avea, acelaşi sfârşiti şi cer ce 
ai mai remasă sub jugulă barbarilorii tirani, câri 
socotescii. ca vă, crimă de a lissa să trăiesc în li- 
nişte creştinii nevinovaţi? . :.. 
"Ferice de sufletele vâstre cuvioşilorii părinţi ! “Permiteţi-ne să' vărsămii 'lacrimele ce. datorimiă 

bine-facerilorii şi virtuţilorii vâstre, ca unit ce aţi: 
fostii în suterinţe succesori ai Mântuitorului pe pă- mentii. Acești fil ai vostri, cari formeză, astă-di po: 
porulă creştini şi turma, - bisericei, : ceri din toti: sufletulii rugăciunile şi bine-cuventările vostre păi 

  

  

1) Insemnarea cellorit carii, aii suferitii atuncă, fu trimi- să lu Beizadea Nicolae A. Sutza, în Braşovii, de către ună 
amică ali săi care se refugiasse din Constantinopole la | Odessa, şi pe care luând'o şi noi de la unii alti amici, nu lipsimiă 'd'a o trece, spre sciinţa publicului, precum se ye- 
de la finele acestei opere, cu dată din 13 Iulie, 1821... .... 

(Mota Autoruluy) : -



16. 

rinteşci, din nevădutele coruri unde voi. vă aflaţi 
acum ! i 
ie Pentru acâsta „.Fraţilorii creştini, Biserica: re- 

clamă resplata, “Sângelui părinţiloră noştrii spiri- 
tuali, şi cu.profundi suspini tânguindu'şi vădu- 
via, invită pe fit săi în contra, tivanilori,. promiţândii 
să, le întârâscă, braţul. pentru assigurarea lori 
prin ajutorulă Int Dumnedei.... 

„ «Să mergemii der înainte cu adevărații zeli cre-. 
- ştinescit şi cu amorit de patrie, şi să. năvălimă a- 
supra cumpliţilorii vrăjmaşi ai creştinătiiţii şi ze- 
negaţi ai drepturilorii omului şi ai justiției. 
„Să; allergămiu dâr cu credinţa, în. inimă şi. cu 

“spada în mână, pe câmpurile de bătaie, spre a ne 
uni cu fraţii: noştri, cari aşteptă - cu nertibdare 
presinţa nostră ca să, salvimă cu toţi. patria şi re- 
ligia. SE SE 

- „Mişelosele horde alie barbarilor, nu vor putea . 
si înfrunte semnul Sfintei cruci la năvălirea loră 
asupra nâstră. Să ingrozimii der" şi si, înfricoștimi pe | 
vrăjmaşii creştinilori, animându-ne de uă bărbă- 
ţie. înţelleptă, o 

„Avemii toti dreptul să aşteptiumit acesta de la 
puterile ce avemii deja organisate şi de la, acellea 
pe.care cu ajutorulu a Totii-putintelui Dumnedei 

- sperămii să mar. oganisănii, a 
- „Pe lângă acestea şi curierulii sossiti de la Iaşi 

ne-a comunicati că a întâmpinatii peste ui miiă 
„de ai nostri, iâr la Galaţi peste trei mit cu 21 de 

N
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tunuri, şi că se prepara şi altă numergsi oste; ci 
“Turcii facuţă prisonieri în “Iaşi ai fostă trimiși în 
Russia, și ci, guvernul Moldover, s'a, regulatii deja 
Şi îşi. urmeză 1 ucrăzrile cu: tâtă buna orânduială 1), 

«Pentru-acestea der, fraţilor, să nu imut întâi- 
diămu, ci să'allergămii: cu credinţă, a ne împlini 
sacra nâstră datorie de, ostași, combătândi pe ne- 
împucaţii vrăjmaşi âi uinanităţit, ca să dobândimii 
novestojitele « cununi alle fericirii eterne” şi 'a glo- 
riei lumești! »: -: e m i 

ti, „al. pante 
pe a er aie a 

După e communicarea acest ordinii, de di, Tpsi- 
lante cregu că serisele. lut. yori. face impressiune 
în spiritulă. poporului, pentru care; şi espediă- în 
dată (în 7 Maii) din Tergovişte : la, Bucuresci pe 
Curavia, ca, să înroleze voluntari cu plată spre aşi 
împlini şi a'si-mai mâri falangele (batalliânele), 
care înc epuseri, se descuragia, din, causa, desertă-" 
rilorii precedente: der abia se înrolară, vre-uă dout 

i) Aceste din urmă sciră erati « cu totală neadevtrate; peu= 
tra că - Turcii din cetatea, Brăilei, în acelaşi timpă, pe la 
începutulă lui Mait, năviiliseră pe teritoriul „Moldovă, pen- 
tru a urmări pe rebeli. Şi pe când Ipsilante trebuia să co- 
munice acâstă scire, care arti fi Contribuitii multi pentru'a 
stimula acţiunea într'uă așa critică Situaţiune, eli din con- 
tra, indemnatii de consideraţiuni strategice a tăcut-o temân- 
da-se de u nu descuragia pe ostaşii stă, 

(Nota Autorului).
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sute de Omeni, şi aceştia nisce slugi de brutărir şi alţi, d'intre cari şi 29 ţigani, „pe cari, scoţându'i din, Bucuresci cu muzică 1),:% dusseră la. 'L&rgovi= şte.. In acelaşi timpi trimisulă lui Ipsilante,. Qa-- ravia, lipi pe ziduri şi prin cafenelele din Bucu Xesci, următârele legi ostăşesci tipărite :: . 

i „DEGI OSTAŞESOL 
=. .]- “Veri=care ostaşi, officieri si soldati, trebue & se supune în totu-de=una, Şi foră nici uă împotri- vire superiorului stu, purtându-se cu respectii şi „ esecutândii ordinii lui cu promptitudine şi esac- titate. Călcătorili acester legi, vă, fi considerati ca, inamicii ali patriei, şi va”fi pedepsiti cu morte. 2. Acela care va desârta de la postuli stu, se va pedepsi: cu morte infatmantă. * ae | a 8. Acela'căre'şi va păvăsi' drapelulii şi regimen-  tulă săi, ântâiti se va degiadă în faţa armatei, . ca, nedemn onârei de a servi patriei. “După 'aceea se va denunța către totii poporuli că tin omi defăr- maţii, fără a'ŞI mai putea, redobândi drepturile de ondre, afară, numai deci ari face niscare-va, sexvi- cil şi isbânde maxi în folosulu'pataisi. Ie deca va deserta, la iriămicii şi se va, prinde cu armele în - 

2 
- . 

  

"1) Aceste 'instriimente de: musică- le oiferisse luy Ipsi- " lante, Logof. Dinicu Golescu, care era coprinsiă de mare entusiasmă. „- LR 

(A. 4.) -



A 
mână. contra patriei selle, atunci se.-va desonara 

- pentru toti-dâ-una, se va afurisi şi se va spân= 
. dura; corpulă lui nu va, merita de a, fi înumormân- 
tati, remănândi numele lui: blasfematii. şi detestat 
de generaţiunile fiitâre.. .;. 

„ 4. Acela careva, fura, să:se defaime în publică 
şi să înapoieze. lucrul. furati, . | 
„5. Acela, care-şi va perde. sâă îşi va vinde aI- 

mele, să fie obligatii a merge. foră, „arme în contra, 
inamicului, şi ponă când. nu va, dobândi: prin - vi- 
tejia sa alte arme, sii remâni,: desarmatii Şi ca. unii 
servitorii ali armatei. .: ti : 

„6. Acela care va omori pe camaxadulii să, or 
pe vre-unuli din connaţionalii săi, sâi pe .oti-care 
altulă, afară de inamiculii armati, să fie e pedepsiti 
cu mârte. 

7. Acela care se va dovedi în înţellegeri cu ina: 
miculii în contra, ţerrei, si se pedlepsâscit conformii 
at. 3. o: SE 

3. Veri-ce conspiraţiune secretă s6 a vedită, și su 
veri-ce revoltă în contra, super iorilori, dovedindu- 
se, să se pedepsescă cu mârte,. ... , 

9.. Turburările, , certurile şi gâlcevurilo d între 
ostaşi, vorii fi. pedepsite cu asprime; căci, fiindă 
toţi tovarăşi, trebue să, fie şi amici spre a se ajuta 
impreună la, veri-ce nevoiă, ă - 

10. Beţia, fiindii vă causă, a, tutulor xellelora i, 
se va pedepsi cu multă severitate, 

L]. Ostaşuli care va lipsi ună minut măcar”,
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foră voia superiorului SE, va fi pedepsiti cu: se= veritațe De 
12. Fie-căre capu 'este responsabili. pentru su- .. balternii lui şi: se pedepsesce pentru abaterile loriă. 
13. Capuli veri-cârui regiment este datori, avea toti-dâ-una în complect numărul ostaşiloriă, de sub comanda sa; iâr: cându.: vre unul! d'in- ti enşii se va omori, sâu se Ya perde, sâa se va.bol- _năvi, să se anunţe prin raportuli: dilnicu către su- periori; la casii ânsă de a lipsi acela; superiori, să se pedepsâscă perdându'si postulii şi să se degi-a- 

deze i6răşi în Şimplu soldati. -: 
14. Acela îus& care va da mărturie sei raport mincinosă, după te'şi va, jua pedâpsa «venită, se va degrada. Re Darie 

pate 
LIRI RI 

a i: JURAMBNTU, 
"> «Eu cutare „oii, din dist... oraşulu "non de ani... dorindu de bună voia: mea ami: consacra viaţa! în serviciulă “patriei: melle, m'amii rugati! comandantuliu .,:. a mt ptiimi ca oşteni alu patriei și a mă prenumăra in regi: mentul săi; şi găsindu-mă vrednici de acăstă 0- Ti6re, "mi-a dati să: citescu legile ostiâşesei, pe care citindu-le eii,. mi le-a recitită şi elu ânsuşi; expli- cându'mi cu esactitate din -cuvânti în cuvânti,: ca înţellegânau-la ei bine; să nu 8 mat îndoieseii câ» tu-şi de pucini de coprinderea loru. 
„I6ră eu citindu şi ascultânda cu t6tă, attenţiu-



| AA, 
nea aceste legi sacre, le-amnii repeţitii ş şi le-amii î în- 
tiparit adinci în inima mea, cu neperitorele litere 
alle sacrului. amoră şi a; respectului: către patria 
„mea. —:' Apoi, examinându'mi mal ântâiă i inima, 
amu găsiti într'ensa,* destuli: patriotismii, destulă 
bărbăţie şi răbdare spre:a remânea, neschimbafii în 
dorinţa mea. Dreptu: care acesta şi jurii înaintea a 
'Totii-putintelui. Dumnegei şi pe sântulu Evange- 
liii, care:ne invaţă tote celle bune şi veritatea eter- 
nă, în presinţu preotului-şi a superiorulut mei (cu- . 
tare), că voiă servi patriei :melle cu toţi drago- 
stea, credinţa şi cu ori-ce pericolii alu viaţii melle, 
pe care o consacru:ttă, pentru liberarea, apărarea 
şi binele patriei melle. : M& voiu supune foră: nici 
ui, împotrivire să c6r cetare ordiniloră co mandan- 
țilorii şi-superioriloriă.: mel; voii infrunta, veri-ce 
pericolă şi trude, veri-ce: neajunsuri şi: osteneli 'cu 
răbdare şi toră nici vă tânguire: Ier abătendu-m& 

„întru ceva, contra legilori,.a superioriloră şi a da- 
torie melle, să fiă condamnati Și pedepsiti con- 
formi legilor ă.» 

_ (Estrasu din condica naţionali), 

DRE ' Semuaţă : | “e Alezanăru Ipsilante. p 

„+ 

 "Pador icrăşi din partea, s sa, voindi: a infrâna 
multa aplecare a Gmeniloru săi la - desertare Şi a 
mai încuragia pe ostaşii ce-" mai vemiseseră, cum 
| şi a mal recruta câţi Gmeni va mai putea, g isi elii 

în Bucureşti, cregu de-cuviinţă a chiăma, în dia
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de 8 Maiii la Mânăstirea Cotroceni (unde-şi avea - 
tabtra) pe Mitropolitulii 1) care se afla; internată la 
Belvedere, invitându-lă ca să slujescă. După sânta, 
leturghie,: fâcându. sfeştanie, ridică în. salve. de 
tunuri şi steguli libertăţii, pe care, pentru scopu-" ile s6lle, nu'lă ridicasse ânci, ponă atunci, 

Acesti. stegii:era de mătase albastră, Şi. avea-pe 
dânsul. zigrăvită, pe prea St. 'Preime, şi în laturi 
pe marii mucenici Gheorghe şi Dimitrie, ic de de- „subtulu:- lorii-, „Serist eui.littere poleite::. „Să tră- iască libertatea. 'Toti asemenea; urmă în aparinţă - şi căminarulii Savva,-în aceeaşi gi după prânzii : şi 

„Ca. să umăgescă şi: pe 'Tudori şi pe Ipsilante,. elu 
ridică stegulu albă. cu vestignireu lui Hristosu, 45 - 
ră:nici uni felu deinscripţiune. .. 
» După tâte semnele, „intenţiunile fie-căruia. e= 
văii apr6pe d'a, se:da; pe faţă şi a se traduce în fap- 
te; care erau destinate a pregăti şi a.produce ca- 
tastrofa, generală, ..... , si 

1). Savva, cu câte-va gille înainte, voindă să libereze de 
la Bel-Vedere pe Mitropolitul și pe alţi ce se aflaii acolo 
sub pază, năvăli cu vr-0 300 călăreţi, spre a'i lua cu forță ; dâr' sentinelele de panduri ai lut Tudor, îlă popriră d'a intra, închigândă porţile : și spre a nu se întempla, vre-o vărsare de sânge, primejduindu-se şi &n-u-şi Mitropolitul cu ceă de pe lângă densulii, se întârseră foră nici ună re-” sultatii.. - E De 

(Nota Autoruluy,)”



„_ CAPITOLULU VI, 
—Tusiuni şi ciudate conjecturi alle lui Tudor şi Ipsilante. — 

“Sciri neaşteptate în . Bucureşti . de intrarea, Turcilorii pe pămân- 
tul țărrei. Românesci. — Fapte parțiale alle Turcilorii,. în Galaţi. 
— Ordini altă înaltei “ Pârte pentru pornirea Turcilori, — Im- 
păcare -făţarnică. 'între Tudor: şi Sava. —. Apropierea 'Tureiloră 
de Bucureşei. — Tudor, şi . Savva. fugii .cu. tâtă,. 6stea loră din 
Bucureşt]. — Sosirea, primirea şi câte-va, fapte alie 'Turcilorii în Bucureşei, i tt ta SE 

„. Int'adevăriă, „vederile ambiţi6se. alle: acestori 
duoi capi ai „reroluţiunii, mai cu semă alle. lui 
Tudorii, inspirati fie-ciurur omi cu Dunii simţit mai 
multă nelinişte de câtu.credinţa, lorii în privinţa is- 
bândei întreprinderii lori, EI; pont a nn concepe 
âncă, bine vre-uă, idee sâi proiectii de acţiune, ade- 

“se-ori -mai pre susă de puterile lori, considerati 
isbânda ca assigurătă de mai înainte. S. ex. pe lângă 
multe alteillusiuni, Tudor ajunsese până a'şi allege 
de candidată, pentau tronul Bulgariei, pre ună 
Alexandru; de origină bulgară, omii de. puţină 
insemniitate sei, mai bine dicendi, ui, complectă, 
nulitate, fără nici unii altii meriti de câtii acel- 

la că era, de susti până jos îmbrăcatu, în haine de 
firă, şi că conloeuia mal totii- d'a-una, cu. Hagi- 
Prodan; şi pe care, geificându-li Bulgarii din ar- 
mată, îlă supra-numâu Bulgarski Cral, âdică, Rege 
ali Bulgarilori; sperândi totii-uă-dată şi grabnica 
lui instalare pe tronulu Bulgariei. “Toti nisce ase- 
menea cause fâceii pe susă numiții duot capi ar re- 
Voluţiunei a ridica, fortificint împrejurulii Monis-.



tire: de Ja Cotroceni şi oraşului: Vergoviştea, Cei, 
pe de ună. parte Tudor „spera .că, de se va manţine 
pacea d'între Porta şi Rusia şi:nu voru călca, "ur- 

cil pe pănentulu Românesc, contOimu tractatelor, 
se va trămite. negreşitit de la, Constantinopoli 0- 
mulu tip &rătescu -cerutu de d&nsulu prin ana- 
forao a țărrei „Arz-Mahzar , pentru cercetaiea.abu- 
zuriloria săverşite de Domni şi de căpetenii, 3) şi 
atunci eli, ca unulu care tu primulu autori alu 
acestui bine obştescii, se va, aşeda, prin cererea, po- 
porului, pe tronului Terrei ; ier decă, “din contra. 
'Durcii ari fi năvălitu în terră, călcandu txactatele 
şi, prin. urmare, stricendu' “pacea, atunci riegreşitu | 
urmă cu să vie oştirile ruseşci, şi, îndată, cu sosirea, 
loră,. ridicându şi elu toti poporul; să profite de 
ccasiune spre a se pune în capulu gloteloru. Si 
nu 'este înduoiilă că astii-feli erau illusiunile şi 
planuriie:: lui Căci, după ce că în mai multe oca- 
siuni a esprimasse către unii din intiraii său aces- 

u . . 4 ' 

p. Tnălta "Porta Ottoniană, care proclamiise de Dormnti. 
ali tării Românesci pe Scarlatii Callimahii, speri că prin 
ac6stii se va potoli 6re-cum: resc6la de care era băntuită 
terra şi prin “urmare, n'ă dată. nică uk ascultare la cererile 
lui "Ludor,: de a trimite, adică, cercetătoră anume din par- 
tea sa:precum . nici oştire în contra rebeliloră, ca nu cum- 
va cu „acâsta să dea pricină Russiet” dea se amesteca în u-: cestă cârtă, până e când priimi consimţimântulă ei d'u se 
servi cu „putere armată contra _perturbatoriloriăi liniştei co- 

une, a (Nota Autorului). |
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te ambiţise speranţe alle selle, apoi . acesta se 
mai dovedi âncă şi prin atitudinea sa şi prin pos= 
tavulă albi .pe care "li pnssese în vârfali căciulei | 
selie, şi care pe atunci era semnili Domnesc. Ip- 
silante icr din parte-i presupunea că, de se va fa- 
ce vre-uă invasiune din partea Purcilor în Moldo- 
România , negreşiti urma să. se turbure “pacea 
intre celle done puteri, Russia, şi Turcia, speranţă 
pe care a, conservat-o până la ultimulă momentii, 
şi că atunci elti, aflându-se. întăritu, ari putea să - 
se impotrivescă pentru -câte-va dille contra, Turci- 
lorii, pont sii sosescă oştirile russeşcl. I6r decă, la 
casti contrarii, nu se va întempla astii-felu, eli 
credea că, Turcii, sub nici unii pretextii nu sarit fi 
Jăsaţii de uă invasiuneîn aceste provincii, şi că atunci 
elu, urmându.şi întreprinderea, nesupărati, să las- - 
se ca evenimentele să-i! desemnede modulii de ac- 

“țiune, cu scopulu. neschimbat &nsă dea părăsi 
on cum ţerra Romănesci şi a trece pe ascunsi 
Duniirea împreună cu ai sti: şi atunci, străbă- 
tendi Serbia și Bulgaria, din: munte în munte şi: 
din colnieă în colnicii, să ajungă în Grecia con- 
tinentală. Aceste 'intentiuni le esprimase însuşi, în 
celle din urmi, câtre cei matintimi de pe lângă 
dânsul. Der! cu tâte aceste proiecte şi conjec- 
turi şi cu tâti, frumuseţea, imaginaţiunei ambelori 
capi ai revoluţiunei, şi unulă şi altuli se vEdură 

cn desăvârşire desamăgiţi, precum şi ânşişi ei ore- 
„eunoscură acâsta în celle de pe urmă. Câet nu nu=
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yu. mai că nu se făcu: ruptură, între disele' două pu- 
teri, ci din contra, prin consimţimântiuli şi voia - chiari a Russiei impreună şi cu- Austria, în înte=: 
resulii poliţicai a maveloră puteri Europene care: 
țintâii la înfrânarea poporelorii rebelle, se hotii ca Porta să trimiţii oştiri : Ottomans în. Provin- . ciile Moldo-Române, pentru combaterea şi com=: 
plecta stirpire a rebellilori, a : 

„ Astii-felii, pe 'când se “urmau, aceste chibzuiri şi înțellegeri, cttă şi ui neaşteptatiă veste în Bu-. cureşci,. adusă, de către unii căpitani 'de armatăi 
anume Anastasse Mihaloglu. câtre Tudor, şi ma,: 
cu osebire câtre .Ipsilante la "Târgovişte, cum că: 
-trecândi. unii - însemnată numâ&ri. de Turci de la, 
Vidină în judeţele Craiovei, se loviră cu ante-gar- 
da lori, şi ci, toţi pandurii din partea locului ai . fostii bătuţi cu desăvârşire, ete; şi că chiamă pe 
numiții capi să grăbesci, câti mal curând spre a le da ajutorii. 'Tudor “se simţi atunci coprinsii de 
multi, temere. şi neodihniă, „Mal: cu s&mă cândiu: 
aceeaşi nuvellă, fu repeţită şi de alte multe pers6ne 
de pe lengă marginile Dunării:. cum că Turcii. 
treci. Dunărea, în partea, țărrii Româmnesci,- con- 
centrându-se în. considerabil - numări de 0ş- 
ten! la. Brăila, -Calăraşi şi la: Giurgiu, şi că co= 
mandanţii lori: superiori (seraschieri) se humisserii: 
pentru- Moldova, Isuf-Paşa-Percofeiali, „cel din . 
Brăila ; iâr pentru '-România-Mase , - Selim-Meh-. 

"met celi de' la Silistria, şi. osebitii:pentru Romă.



127 - 
nia-Mică s6u Oltenia, Dervişii-Paşa celui de la Vi- 
diu, în ajutorulă căruia venise şi renumitul Câr-i 
jali Cara-Seiză, ci: Ioa a Pe la începutulu lui: Maiă, pornind Paşa din 
Brăila cu. ună corpii de 6000 şi mai bine decă- 
lăreţi şi .pedestri,: intră, -în “Moldova. Ajungândi: 

- la Galatzi, găsi acolo uni corpi! din oștirea, lut Ipsi=: 
lante: ca de vre :900 dmeni Greci carii, după ce 
hotărâră, să. ăştepte attaculu Turcilori uprope de! 
oraşii, popriră şi pe poporulit d'a: fugi. Indată du- 

„PE sosirea, tureiloră intrari, într'uă incăerare din 
celle mai pismose: care; ţinu “aprâpe 16 ore. R&- 
mâindi rebellii: învinşi,-“Tureii năvăliră, ca tur=! buraţi în oraşii, şi după ce trecură sub sabii totu: ce le eşi: înainte: din poporulii 'aflabi “acolo; ponă: chiară şi.pruncit, ca la.vre:uă -miiii "de: suflete, şi jifuiră oraşul, lu deteră apoi şi'în prada fla- cărilori - care "li mistuiră. cu desăvârşire; “afară de lovalulia Vice-Consulului : Austriaeii, unde a-! pucaseri, să intre câţi-va din Cavasir. Paşei pentu. pază, şi unde mai seipasse. şi unii mică numără de creştini Dc 

- “Din menţionatulă corpi alu-Brăilet; detaşându-: se ui mică parte de Turci, plecară după pradă, pe” territoriuli Romiinesci,: prin Ore-care: sate cunz: 

1) Despre intrarea şi faptele 'Turcilorii în Moldoră, ama-: torulă pote lua mai Inminate informaţiuni, din scrierea D,. Athanasie Csodilo, - -» m aa 
“(Mota- Aatoruluy);: i,
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noscute lori, şi ajunseră până la Romniculii- Sărat. 
Intormându-se despre sosirea lorii câţi-va greci din - 
câta lui Hotzoglu şi alţt staţionaţi în Focşeni spre. 
a pândi mişcările Turcilorii, şi fiind distanţa, mică, 
se repediră vre-uă 30 de călăreţi, între carise deo- 
sibeu Anastasie Caracala, Hristea, Vrana, Panaiot 
Zulia, şi Nicolae Sclavana. Aceştia, după ce încon- 
Jjurară cu mare iuţelă pe num ţii Turci înta”uă ca- 
să, în numără de vre-uă 70, se bâtură 'cu dânşii 
mai multi de patru ore, şi cădură dintre greci 
Panaghi Cefalonituli morti, şi alţi duoi răniţi. 
Atunci îndârjindu-se grecii, voiră săi dea foci ter- 
gului: dâr pe când ei pregăteu celle necesarii pen- 
tru esecutarea scopului loră, Turcii strimtoraţi, 
presimţindu-le planulii şi prevăden di pericolul la 
care erai espuşi, eşiră pe furişi din easa, aceea, şi, 
călăuziţi de nisce locuitori, profitară de uă-cam- 
dată a se refugi la uă m6ră afară din tergii.. Acolo 
tortificându-se din nuoii, aşteptară până să mai în0p-- 
teze ca, ajutaţi de întunerecult nopţii, să se po- 
tă retrage spre a'şi scăpa, viaţa. Ensă grecii, nu. 
întârgiară d'a/1 încongiura şi acolo: şi de şi turcii, 
ajutaţi de posiţiunea favorabilă ce ocupasseră, îm- 
pedicaii. cu: destulă, viviciune” apropierea loră de- 
moră, cu tâte acestea grecii, vădendii imposibilita-- 
tea d'a-l attaca, inventart, următârea stratage- 
mă : Unulă d'intr'ânşii mat cutezătorii;: a nume 
Panaioti din Peloponesă (care şi fu rănit) luândii 
unit butoi de smâlă, îlă prăvăli-ponă lângă moră



şi dându'i focii se aprinse şi clădirea, morit, Atunei 
turcii din întru, vedendu-se nevoiţi a, -eşi,.-grecii 
năvăliră asupra lori şi"! măcelăriră pe toţi..-; - 

După acestă isbândă se întârseră, idrăşi la Foc- 
şeni, unde găsiră şi acolo alţi 90 de Turet închişi 
în AM6năstirea sfântului I6n; luptându-se şi acolo 
aprope de 5 ore şi mat bine, se omori renumitul 
Pană ! Oitenuli împreună cu alţi dece: tovarăşi al 
st. Der fiindi obosiţi de lupta precedentă; se 'sfiiră 

„6re-cum şi astii-felu se depirtară de acolo, las- - 
sându în pace pe acel turci închişr şi luându âru- | 
muli spre Târgovişte... . Li | 

In acestă timpi. paşa de la Silistria,:orânduindă - 
comandanti superiori ali tuturori oştiriloru por- 
nite spre România . pe Kehaia-Beiuli său, Cara= 
Ahmet-Efendi, îlii trimise. d'a; dreptulă la Bucu- 
ESC, Si 

Totii în acelaşi timpi, trimise şi paşa, de la Giur- 
giii pe Kehaia-Beii şi frate alu: săi, ca inspectori 

„ asupra corpului de-acolo, spre-a se uni şi: dânsulu . 
sub instrucţiunile disului Kehaia-Beii alu Silistiet, 
Astii-felu, aceste duoă corpuri, compuse din dece. 
mii pedestri cu artilleriă şi din pâtau mii călă- 
veţi, plecândii la 1 Maii în bună ordini, şi aprovi- 
sionaţi cu tâte muniţiunile de .resbellu, se. îndrep- 

„tară spre Bucuresci. Asemenea, şi paşa de la Vidin 
espediă şi elă deosebiti în România-Mică peste 
"6000 de cavalleriă şi infanteriă turcâsci, afară, de 

i
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:Cara-Feiză,. carela avea şi eu; 1500 de ciilăreţi al- 

"leşi-cu dânsul. ete ei 

Der':în acellăşăi timpi, - impreună. « cu 1 pornirea 

- acestă 'oştiri, Porta: Ottomană trimise, şi deose- 

“biti Armată împ&râtescu, - “ordonându celle urmă- 

„tore :: Po aa Fa DI RI i 
i e pi: 

Gitre Oaimacanalii Bucureştilor îi care acum se a- 

fă în. părțile. de „peste Dunăre. Postelniculit Negri, 

„către Mitr ropolitulii,, Episcopii, * Epumenică ş şi „Boierii 

- țărr ej Românescă.. : 

„Adresându-se voă. acâstă, sfantu: impăr at6scă, 

: „poruncă a mea, vi se face sciutit că, de vremece 

- „târra Românsscă şi a Moldaviei, voindu să păzes- 
“i„că: dreptatea: Killeriului 1)- mei u allergati, pen- 

“iatru alu. ei mai mare folosi, la puterea Împără- 

«ţiei melle, precum şi: acela care, împreună cu 

_'acel'de acelaşi cugeti cu dânsulu, a.voitu să tur- 

"«bure liniştea, Raiellelori, cere şi fâgâduiesce să fiă 

«pentr totu- d a-unu 4 impreună, € cu cel de sub dan- 

:1),; “Astfel de 5 numire da Pârta Otomanii acestori do- 
uă Principate, pentru. 'cuvântulă, că “pe fie-c -care auăă strângea 

„veri câtă guantitate de cereale, Şi vite era de ajunsi, pe 
“unii pei forte mică cu nume! "de efiatii» care, în compara- 

"“țiune! cui "valrea 'lorii -usitată era câtă şi nimicii. Totă-uă- 

E dată ea mai prohibea;.ca'străşnicie exportulii unoră aseme- 

“nea, prodiiete.' “Jar în „urma, tractatului cu” Russia din 1829, 

„ eomereiulă ţări a rămasă! liberă. 

„(Ao ta Autor adu)
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“asulă, credincioși. ș „Şi supuşi al Împărăției nâstre şi 
„plecaţi înaintea, Yoi nţel.şi. ocroţirii. -imbelşugatei 

ă «melle: milosţiviz. Impărăteşel ;, ŞI, fiindu- -că după 
-„incetarea, - din. viaţă. a Vlahu-Beiulur! (Domnului 
»Româniel). Alexan dra Sutzu, disulu cu nume Tu- 

„dor ă,-, înfăţişându- -se, imaintea. poporului ca uă 
"batjocură, a strânsu sub stegulu său „mulţime de 
"Omen netrebniel ; ŞI: dupe, densula, Alesandru 
„fiul acelui : odinidră pribegi Ipsilante, şi după 
„acestia, şi hain ul (ingratulu). Domnu de acum alu 
„Moldovei, Mihail Sutzu, au: înconjurați la, înce- | 

3 putu. oraşuli . Taşi. Şi au, împărţita | acolo prin 
a «Prejuru felurimi, : : de, ;Serisori. pline de vorbe de- 
«şerte, formându, apo. Omen! de acellâşi cugetări 
„în toti: felulii de corpuri. de oştiri, Impărătesca, 

„ mâstr înălţirae, încredinţându- -se în parte despre 
„t6te acestea, atâti din; anafor alele boieriloria 
„(cari la, - începutulti acestel. vesc6le, părăsindu- ŞI . 
«în unire „patria, ai. fugit în. pământuli Aus- 
„atriel) cum şi din partea supușilor locuitori alle 
«cărora, necurm ate Scrisori durerose ai “mişcart-"o 

iaSpre milă și “compătimire, a hot râu să, curețe 
aţerra de aceşti, făcători-de-relle Și să stereă din 
“aceste” două. provincii pe acești 6meni infernalt, 
acu bâtă şi pedepse;. Şi totii- -uă- dată să întroducă 

: „in. senulu, lor, , liniştea, publică şi: siguranţa ne-. 
„notociţilorăi şi meputincioşilorii raielle, cari seaflă, 
„acum risipiţi. în. mai multe părţi şi desnădejdu- 
„iţi. : Dreptu acâata a i bine- voit ca, să, trimiţă



“ştiri din Anatolia, ; şi din: Rumelia, "alu cărora 
. scopul nu ţinteşce la alti-ceva, de câtă numat la 
„Strpiti ea rebellilora, “la! tGaş6darea liniştet 0b-- 
aştesci și la despărţirea, cellorii: dr epţi din. cel ne- 

Ă „drepţi. Caci toţi ' aceia carii, cu supunere şi bună. 
«cuviinţă voră: trăi în bună: înţelleger e între dân- 
„Şil, nu nubiai că vorii 'Y&imânea neatinşi, der! ân-. 
„Gă şi 'imai multă vori'fi în ti-l” a-una umbriţi 
„sub aripile dr eptăţii a Impăr itescir nâstr e clădiri. 
“Fiind ânsă că tvimiterea, Beiului se mai amână de. 
"euă-camdată până 'să 'se mat liniştâscă poporuliă. 
aca mâl" "nainte; s 'a încuviinţatii, pentruastâ-dată, 

“« vednioiel de Cărmăcâmia' Bucureşeilorit Negri. 
“«De aceea "tiebue' ca voi, Mitropolite, Episcopi, E. 
gumeni şi boieri, lndată ce vă sosi acestă sfântă, 

- simapertiteseă, poruncă ia n6stră,; 'săiiivă intruniţi 
toţi: la unii 'l0cii şi să, urmaţi întru tâte. celle 

- „spre folosi în bună orânduială, 'silindu-v& împre- 
«ună cu Caimacâmulu-ca, să daţi siguranţa şi lini- 
"aştea, | neputincioşilorii Raellg, 'povăţuindu-i întru 
„tote 'cu tâtă, blândeţea butinoiosă. Si câţi i&r se 

“ află depărtaţi de rebeli, “dândă acum dovegi 
“aspre încredințarea dreptăţii şi! credinţei lori, să, 
«se întârcă pe la, câminurile' lori; câci şi aceştia 
“„voră fi după cuviinţă resplătiţi la vreme, atâti 

" «pentru acesta cum şi pentru 'înlesnirea cellorii 
„trebuincidse alle oştirilorii. Allegeţi, câtre aces- 
„tea, pe boierii “cei mat vrednici 4! între voi, şi 
“„pirtaţi-ve câtre: dânşii cu tâtă cinstea, cuvenită
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„şi pedepsiţi pe câţi veţi descoperi, înţelleşi, pe as-,, 
«cunsi cu rebellii:, căci şi din acesta se va artta, 
„supunerea vâstriă, „devotarea, buna vostri, purtare 
«şi cugetuli că veţi urma întru tate după cuviinţă. 

»Dreptii acâsta;s'a dati acesții împărățeseil. fir, 
mani ali nostru, şi-mai cu.osebire acellora carii, 
«Sci să judece mai, drepti; ca, să, lucraţi i cu rivnă 
„tote câte vi se poruncesci. i... .. ă 

aer tu, Caimacame, pătrangându- -te: de. tâte, 
«acestea, vei lucra:impreună cu boierii şi cu cei, 
„alţi în unire, întru a, împlini cele: poruncite ţie, 
„acu slujbă încredinţătere;. Acestea, şpre sciinţa,. 
„vâstră ; „i6r. :sfântului nostru: Semnii să fiţi su-. 
DUŞI i ae i 

„ (iradust după. sensul frmanului. împerătesea). 

“Neimpăcată ură si, ascunsa: “imvrăijbie e ce sista, 
“mtre T udoriă şi. Sava, rămaseri de uă-camdată la 
uă parte în aparinţă; Şi de ș şi Tudori. cu capil, „65-. 
tel. selle, Macedonski şi Hagi-Prodan. 56. îndoiaiă: 
Ancă, despre într area, Turcilorii în “eră, după cuni | 
“se . adeverea, - “necontenit prin seir rile ce sostii, cu 
tâte acestea, 'constrânşi de împrejurări, giisiriu-cu 
calle a se îm m păca,, cu i adversari lori Sava. Re- 

ciseră a se uni înta” ună singurii corpă, spre as 
oppune. Turciloră că Amânduok & ensă plecaii din dif 
ferite puncte, de vedere. Tudor cu «tote că se în- 
tellegea mai de! "mainţe cu Turcii, cu scopulii d'a a-
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jânge Doianii alu Toiret, vedondu: ensă! că nu'-ve-. 
nise nici'uii scite asigtirătăre! de: ile nici unulă din. 

“aceia cu carit era în înţellegere,: “începu ă se neli-- 
nişti--—mal e Cu sârmă când: vedu subită! intrarea Tur 
cilor în Ter răi cură Şi a “prevedea; din acesta, nu 
foră cuvântii, resultate - fimeste. Savva i6ră, din 
partea sa;. 'Gtinnoscândiă măi 'de âprâpe natură şi: 
aplecările caracterului ottomani, riutrindii: totii: uă- 

„dată în sine” neimpăcati, anii contia acellora; cari 
conspirail îni contră, hui, profită, “de ocâsiune Şi-ŞI 
propuse â” da, Tureiloră ună probă de totii servi- 
ciulii ce le iputeă: offeri;: “predândiu -le mai ânteiu 
pe Tudorii cu'ai Sr. Astfel ! d6i”; luândii mâsca: 

| sincerităţii, propuse lui Tudoriă că, nefiind: 'pru= 
dentii a aştepta, 'ataculii : Tuzeilori” „ini Bucureşti, 
pentru. cuvențulii că Şi capitala, urma să fi fără 
îndugiala, vuinată, Şi e enşi-şi espuşi la; ună ma 
re pericol, să; 65, cu, toţii atâtu din orâşă | şi din 
foxtificările dă la Cotrocent cum şi de: prin celle-l” - 
alţe mânăstiri; Şi surpringende pe "Turei în „calle,. 
să, “năvălesei, asupră lori. Acest plana se şi acor- 
dă între dănişir,: dei pentru că înţelegere ea. se: 
facu nuniai Prin graii, executarea, lui remase ne- 
efectuată, căci (Savva, cunnoscândii mai de! nainte ia- 
tenţiunile lui, Tudorii şi alle cellorii de sub derisulti 
pentru. jkfairea, mânăstirilori, persista! ca Anti _ 
să 6să 'Tudoră din Cotroceni, din Mit opoliă, şi de 
prin celle-l' alte mănăstiri “ocupate. de ostaşii lui, 

şi apol să “urmeze şi el dupe denşil. Ter Tudor



„135: 

din partea, sa, stâruia şi densuln ca ântâiu să €să, 

Savva. _... pm 

„Din tote: acestea, nu. , înfârgiă a se da pe > fată | 

neîncrederea. ce - esista între dânşii, şi astiă-felă. 

Provedinţa,: conduse :şi.pentru astă, daţă, lucrurile 

spre bine. Căci: Savva vădândii că Tuidori-amâna, 
eşirea 'uştirilorn . selle,. se: prefăcu-că esse-ellii din. 

oraşii şi, foră a, se depărta multi, se opri:la Monăs-. 

tivile” de -p'imprejuru, Mărcuţa şi, Plumbuita ;. ir. 

cea. mai nare parte :din: ostașii săi. ocolâii, respân: 
diţi în pâlcuri, prin oraşii şi priveghiai di şi noptes. 

"împreună cu densul travesțitii, mişcările Gineni-, 

lori lui Tudor i i e atit e 

- In dina de 1332 SUR se andi bubuiţurt de.tunuri: 
"în depărtare, ceea ce.țurbură forte;multii; pe toţi. 

„ Bucurescenii. 'Tudor, fără a:perde timpi,  tzimisse 
îndată spionii spre, drumulii Siliștriei, „de unde se 

audise.bubuituli. tunurilorii, şi se imformă că elai 

Vădutii de departe mulţime. de. corturi, aşedate pe 

câmpis de lângă satuli Obilesei, şi mit de turci tă- 
btrâți acolo; şi că, dupt informuţiunile ce; luasseră 
de pe la; unii-alţi din :pastea Jocului, ari fi aflată 

că mai vensi şi alţe corpurtpe drumului, Giurgiului. 

Aceste sciri aşa de multi -impressionară, pe, Tudor. 
în câtu remase, pentru mai multe minute, afundatii 

în. gânduni. şi for” a pronunţa nici nă vorbă... 

A doua di, 14 alle acelliaşi luni, îndată ce sosi 

şi cea-l'altâ ste tureeâscă. de la, Giur giu: Ta satult 
Copăceni, distanţă ca de, vre-ui 4 ore de Bucu-



reşci, se audiră şi de acolo destule hubuituri de 
tunuri mal tari (posiţiunea fiindu mai aprope de: - 
oraşii). Atunci se respândi din:nuoi Spaima între 
„Bucuresceni şi: oraşul luă ună aspectii înfiorătoriă 
"din causa, sgoimotului şi a zăpăcelii generale; Căci, 
cu câte-va: dille mai 'naibte, uă mare parte din po- 
pori, luândă :Sre-şi cum curagiii de ui, mică linişte, 
eşise-de prin: mănăstiri, : respirândii. fie-care 'mai 
ticnitii pe la 'câsa sa: Ier atunci, speriându-se de uă 
dată foră veste,' se: vădură toţi: allergândiă din nuoi 
disperaţi pe la .monăstiri: toti asemenea se v&du- 
Tă şi supuşii străini, fie care allergândi speriati 
şi îngrozitii pe la consulatele lori. respective, ca 
la nisce'asiluri, 'Imbulzela fugarilorii pe la numi- 
tele locaşuri “eră atâţii de mare, în cât abia: pu- 
tii găsi loci Gmenit cu icorpulii, fără, alte obiecte, 
căci ajunseseră'a fii îiigHesuiţi intocmat ca condam-. 
naţii de prin fiorâsele închisori din mediulii-eviă. 
"Tudor după ce dete ordinii generalii oştiret'a se- 
pregăti în'n6ptea aceea, pentru retragere, Iuândii 
cu dânsulă pe cei însuraţi d'intre oșteni cu fa- 
milliile lori, ridică. sentinellele Mitropolitului şi 

“a celloră-alţi închişi la Bel-Vedere, cazi; îndată 
după liberarea lori, plecară la Cronstadt; în Transil- 
vania. In aceeaşi nâptetoţi cei de sub Tudor, Hadji 
Prodan, Buluc-başii, căpitanii şi pandurii, cutree- 
Andi oraşulii requisiționândi toti ce găsâii de prin 
curţile boieresel precum, trăsuri, câi şi altele, cu . 
care'şi puteti înlesni transportul familliilorii şi
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bagajele lori particulare. I&” Hagi Prodan cu Ma- 
cedonski şi cu menţionatulii. Bulgarski-Cral, Ale- 
xandru, fiindi decişi a strebațe în celle. ducă m- 
năstiri, sfântu Gheorghe- Nuoi şi Şerban-Vodi, 
spreale jiifui, ocolâu, t6tă nâptea însociţi deoşteni, 
foră Ensă ca:să pâtă isbuti întru nimici: căi în 
ori-ce direcţiune. mergeti. întâlnet: „patrulele: lui. 
Savva, preâmblându-se asemenea ca şi. denşii. Din 
acestă causă, neputândă a'şi împlini :scopulă; re- 
nunciară,'şi, pe la revărsatuli dioriloriă, se întârse-, 
ră foră, nici uni .resultatii: şi. coprinşi. de sfiială ca 
nu cum-va si fiii atacați de Gmenii lui Sava, cari 
înţelleseseri, scopulii: lori 0 ie - 

In fine, la 15 alle: acelliaşi luni, gi as Duininecă, 
atât Hadji Prodaa 4 cu Macedouski, câţi şi cel-alţi 
cu toţi împreună, pandurii şi cu  familliele osta= 
şilori ce se afla în Bucuresci, eşindi din oraşii se 
duseră la Cotroceni, unde se uniră cu. 'Tudori. A- 
cesta, for' a perde timpă, luândi de acolo ş&pte 

mici tunuri portative (d'între care trei le turnase. 
în urmă din clopote de pe la, biserict) şi veri-câte 

„provisiuni putu să încairce în “trăsurile ce avea, la 
disposiţiunea sa,, . eşi cu tâtă 6stea în numără de 
2000 panduri pedestri şi 500 calăreţi Sârbo- bul- 
gari, şi în locă să apuce de: la mănăstirea Cotro- . 
ceni spre” Sud-Est în faţa tureilorii, -elii- luă. dru- 
muli. cel d "inire' Apus şi Măgă-nopte spre Piteşti, 
de unde apoi cugeta să trecă Erăşi Oltul, spre a 
merge în - părţile muntâse de prin judeţele Româ-
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nier-Mici, ca să detupă: monăstir ea Tismâna; şi alte 
asemenea, locaşe: “întărite” și aptovisionate de dân-. 
sulii cu destule provisiuni, "POne când să vadă 
resultatulii 2. ma EDER a a 
Savva, e care până în momentul acella-: se “afla în 

Bucuresci ascuns, vădându câ, mişcarea, lui “Tudor 
spre. Piteşti. era coiitiăriă înțelegerii! ce âvusse-.. 
seri, între deişii,: numai de câtii adună'pe toţi 6me-” 
nii ce avea sub dânsul, i în număr i :aprâpe'de 1000;; 
călăreţi: „(cer năulţă: deseitasseră şi de ai dânsulit), . 
şi impre euină cu u Deti- -başa Mihale, Bluc-başa Ghen- 

ut NC EI TITI FIRE -. 

  

(1 Aşa s'a exprimată către capii oştiiii sallei în momentalăi 
cândă - eşia; din Mânăstirea. Cotroceni. ră devărulii ânsă era 
altii-feli ; căcă. elă (Tudoră) cousultându- -se în intervalulu 
acesta, cu  menţionatulă secretarii, Udrizki, cum trebuia să 
urmeze „mai „bine! la acâstă împregiurare, “fu convinsi de - 
densulii că nimicit: “altii să nu facă, de câtii:săi'6să din. Bu-. 
cureşcă şi "de iuă cain-dată să se. 'oprescă: “eu tâtă 6stea sa, 
la Piteşci ca la unii locă siguri; Şi decă Ipsilante va reuşi . 
contra. Turciloriă, elit să trecă, atunci Oltul. “spre piirțile 

. Craiovei, i6riă dâca,.. din, contra, Ipsilante, mu va. putei să se 
împotrivescă, Tareilorii,. şi se va vedea nevoitii a se. rgfugi' 
într acolo” spre a-şi scăpa viața, atunci 'Tadorii, occupândii 
tâte drumurile, să se 'silescă, prin veri-ce chipii va, sei, ca 
să-l prindă ; şi “arătând, prin acâstă faptă, credința sa că: 
tre turcă îşi va expune atunci și. dânsulii motivele. mişcă- 
ri s6lle ca; legale şi conforme 'cu dorinţa poporului, şi că, 
prin: urmare, Ya, : migloci Lai aşeda şi pe tronulii ţărrei 
Românescă, ca anul ce a stătuta jniţiator ul acestei mişcări, 
spre binele obstesei: | 

i tota Autor ului).
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câa şi câţi-va alţi capi ge' ste, carii se “află în-: 
prejurulă Bucureseilorii, plecă la Târgoviște, cu: 
scopii mal multi pentru. a spiona, puter eu armată a. 
lui: Ipsilante! de câtii ali ajuta din vre-un simţi 
mântii de amiciţiă; In dată der după sosirea, sa a-" 
atol intră în trataţi cu Ispilante propunândii pla= 
nuri pentru respingerea "Turcilorii'; der vedendu- 
se refusati de densulii, ' se retrase! din Terigovişte : 
și luă drumuli 'spre nidnăstire sa Mărgineni, unde ' 

„găsind câţ-va'6nient d! int” ai lui câpitâni Far- 
make îi goni şi se închise: cu: 6menil“ ser: pioviso-. 
rit în loculi csllori alungaţi de'densulu 
“La'16! Maii, apropiindu- se şi” “Kehaia. beiu de“ 

Bucureşti, eşiriu spre întempiziărea” lut câţi-va, 'din 
boierii rEmaşI: în capitală, pone la satului: Ciţeliă, - 
şi depunendii la picidrele lut: Supunerea, poporiilni ” 
1 se închinari, dupd obiceiulii orientali, Kehaia- 
bein'"1 priimi eu multă bunăvoință, si amabilitate; 
şi după ce le vorbi dospr6' paza liniştet- publice, le | 

„ dete poruncile trebuincidse: în "sensul precitau= 
lut firmanii. Dup acesta, numiții, se întârseră, fie-! 
caxe pe la, casa'sa, ier' elă-îșt aşedi;: tabăra afară; 
din oraşi, la Colintina, uinăe! eşiră spre. a/lă înitâmm-. 
pina; atât consulul Prussier cuim "şi '.secr etarii 
însărcinaţi cu lucrările cancellari iei în lipsă, consu-: 
ilor Austier şi Russiel, pe cari 1 priimi amical: 
mente. „Apoi lăsându-și armata la Colintina, intră. 

- şi elii cu ui escortă în oraşii, şi după ce orândui 
strejele necesari! pentru secur itatea şi liniştea pu.
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„blică, se. veintorse la.. taberi, unde;se mai opri câ= _ te-va gille, până când plecă cu: totii armata sa în, "contră lut, Ipsilante la Ter govişte. | 5 „In acestii scurti; intervalli alu şederii, selle- în.  Bucuresci, preâmblăndu- -se travestiti, Kehaia-bein. observa de,aprâpe neor Andujelele, ce, comitâit osta- | şii să, şi pedepsea, cu, „asprime, pe, autorii, desor di- neloră astă-feli că, în Puginii timpii, poporulii, care până atunej era coprinsii de spaimă, începu a avea, mai, multă încredere „În. paza, ordinei publice.: m6- năstirile se. „deschiseră, târgul se mai insufleţi, in 
dustiria se. mal mişei și apr ovisionarea oraşului cu | de:alle mâncturiy „de prin sate, se fâcea cu mai mul- tă îmbelșugare şi fără, frică, De atunci dispăr u din i poporii şi obicinuita, fri ică de turei, precum şi ideea generală ce'şi făcea despre dânşii, că îndaţă ce voru . sosi, .vori da, foci oraşului şi voră tiia 6 Gmenil fo ă - 
milă, Der din contra, „Turci, intrândii in oraş, in. 
fie- -care qi confirmati cu „presinţa, lori cea, mai com- 

„plectă, ordine şi pace. Ar menii, şi, Evrei &usă, îm- 
pinşi de ură instincțivă,, pirai în „fie-care di la 
Turei,- pe. mulţi: din creştini ca rebelii, mai cu st 
mă-pe.Greci şi, pe Serbo-bulgari, d' între cari cea 
mai, mare parte erau. innocenți. Kehaia- beiu Gns;, 
dândi credemenţit unorii asemenea, denunţă, or- 
dona, fără nici unii felu de. cer cetare, „Ca să, "1ommor e, 
pe unii -prin, spândur atâre, „pe. ali, prin țepă şi pe 
alţi. prin decapitare, la er guli de- afară, „Numă- 
EC . e - DEC „fa ÎN



ruli acestori felie; esebiibaia; in intervallă de 
opta dille, trecu peste.150. . pe 

| „ Oprindu-ne aci cu. desorierea faptelora Și mar 

ga şi mazşulii lui Tudor, şi i în fine la catastrofa lui. 
Suntemii Ens6 dâtori a redunnâsce că în aceste mo- 
_mente critice, evenimentele aă. fostii dispuse de 
Provedinţa, divină în astii-felii: de mod, că şi popo- 

"rulii şi oraşul furi, ocrotite; căci alt- -felii, ai fi fostii 
supuse la celle mai duxer6se încercări, d&că înti'a- 
devării Tudor, 'care îngrijisse a se. -aprovisiona. cu 
celle trebuincidse. şi a se fortifica :pentru. uă resi- 
stinţă, mai îndelungată; ati fi hotarâtu să respin- 
gă pe Turci; Dâr”iDumnedeuli: României, care niet 
uă dată nu “şi-a “trasti'mâna de asupra ei, întuneciă, 
ca prin: minune," mintea autorului unei assemenea 
catastrofe, ie a II
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iaca ii CAPITOLUL: XIL.. e, pa 

Causele neînţellegerilori Antomplate: pe drăină ,-întro Tudor şi „ xăpeteniile -luj, de „oştire, —:Câteiva, fapte cumplite, alle lui Tu- „„dor contra ostaşiloră să. — Conspiraţii, secretă a capiloră con- “tra lui, — Stratagemiă, remarcabilă, şi discursulii lui'G. Olimbie, "când aprinsă -pe 'Tudor la, Golesci. — Vciderea lut Tudor: la Ter- govişte, =", Lupta lorii. cu.volintirii lui Ipsilante Ia Nuceţă şi Ne- tedesci —, Plecarea lui Îpsilante şi a altora de "la Tergovişte.— - Savva 'şi cu at săi se închini Turcilori. — Sava impreună: cu -. Tarcii urmăresciă -pe Ipsilante.— :Kchaia-beii, după ce s'a.pornitii 

resultzitele 'ei în Bucuresci, '-.i 

contra lui Ipsilante,. se întârce în Capitală, — Vijălia terribilă şi 
„l pa Pie a 

Capii armatei lui "Tudor. pe de.uă parte,. încre- 
- dinţându-se din coprinderea, împărătescului frman 

să |. Porta este hotărâtă să”! combată, pOnă& la ester- 
-minare, i&r. pe de alta descoperindii că scopurile şe- 

„ fulur loră,-ţinteu:la.:perderea, lu Ipsilante şi a, cel- 
; lorii-alţi capi subalterni, 'conspirară.:cu jurământ 
între dânşii ca, planurile lui să le desjâce, -iâr' pe 
densulii, ca, pe unii sperjurit şi trădători alu legei 
şi ali ondrei, să'lă omâre. De aceea, Şi câutau pri- 
cină ca să'și împlinâscă scopul. - - 

Asti-felă, în diua, plecării oștirii din Bucureşei, 
mergândi Hagi-Prodanii a cere de la densulu mu- 
niţiuni de resbellu şi ban: pentru lefile neplâtite po- 
nă atunci ostaşilori de sub dânsulii, Tudori 1 res- 
punse cu semeţie că, 6rbă de puşcă şi glânțe avea 
numai câti "1 trebuia pes&ma,sa, i&rii că banr n'are 
nici de cum, pretecstânda tă lada cu bant o avea 
Ipsilante. Aceste neaşteptate răspunsuri alle lut Tu- 
dori, pe care el de mal multe ori le întrebuinţase
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către mulţi. din şefii sti: de, 6ste,, supărari, pe Hagi- 

« Prodan şi :lu indignară, aşa de multi în conta lu, 

în câtă. :era să ']u omâre chiari i atunci cu mâna sa. 

Presimţindi &nsă.pericoluli la care se expunea - — 

„căci Tudori avea de 5 ori: aprâpe mai multă, 6stein 

partea, sa, — își stăpâni mânia ŞI- ŞI amâni, r&sbuna- 

„rea pentru. ata, ocasiune.. mal. favorabilă. Der în 

"toti cursulu câllătoriei lori până. la Golesci mâ- 
„mia şi nemulţumirea, se pârci, căi pătrundea, din 

ce în ce mal multu, pe amânduol. Hagi- Prodan 

întărătândi: şi, pe .cet- Valţi şefi. de, ste â lut Tu- 
doră; începură şi dânşii a face într” adinsii cam tot 

. asemenea, stăruitâre cereri către. 'Tudorii ŞI, pre- 

testându diferite cause, se „disputau. în tote dillele 

cu densulu. par cea sf 

 "Pudoru,, cu; obicinuiţa, Să, semeţie, şi cu a. multi 

_dipreţi, UnB-0ri; „ocolea . co mvorbirile, de  aseme= 

nea natură cu.-veri, care ostaşi, alte-ori desgus- 

tându-se,. le. da toti. „acelaşi. v&spunsii pe care d | 

-.didese şi, lui. Hagi-Prodan;,..... e, 

„Ceea,:ce era âns& mai anevoe de, impacata era, 

neastoptată: şchimbare, a-purtărei, lui, 'Tadori către 

„ tovarășii să, căci "acestă, schimbare începu să le 

inspire nu . pucine, bânuieli ŞI temei, Şi. „deja + el îşi 

| închipuiaiă ; că .Tudoră putresce. proiecte. perfide 

-“țintitâre la folosuli, său. personal, ceea ce produ- 
cea, între . dânşii; veleiţiuţi. de trădare şi ui provoca, 

* la vorbe de:.. disperare. Vâdânău Pudori, că cute- 
„:zanţa, lorii mergea crescândii, în loci de a menagia 

!
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timpulii, precum € este datori “si, fact uni bună 
s6mnă în împrejurări “critice, elit“ se 

“şefi, mâl cu; 
silea din contra, eună 'să-r umilescă, mar multi, în- j trebuinţânăui pentru aceşta migloce pre atâtă uri. te pre câtii şi neomendse, Căcr îndată după pleca- rea sa din Bucuieşei, în fie-care seră, în toti cur- sulii călătoriei, prindea/'pe ter mat cutezători d'in- tre officerii sti inferiori cari putu da bănuieli că arii” avea, intenţiuni - să-l omâre : şi pe unil din ei decâpita,-i6ru pe alţi în sugruma, pe ascunsi. "Din causa; acestori fapte, nemulțumirea şi fierbe= rea între oșteni mergea, din 'ce în ce crescândi şi „cei merăbdători sili să vegă vesultatulti, Din ne- " norocive acestă “Gumplităe aplecar6:a "lui 'Tudori la vărsare de sânge aşa de multu se miiri în câtă, în nâptea de 19 Maiti, prinse şi pe unii anume Iancu - Ienescu Vătafu, oinii Bacinicii, bine văgati şi iubită de t6tă oștirea; şi aducându-lu înaintea sa ordonă " pandurilorii:'să i spândure, fără nicr uă judecată, Informându-se atuner în grabă Hagi-Prodan, -Mace- * donski şi “alţii; dela unt căpitanii Dinu, despre. condamnarea, acestui nevinovati allergară,. fâva pierde timpu, la, locuinţa lut Tudor, şi, gisindi pe „sus disulii Iaricu spângurati de uă salcie der” totu "cuviaţă, tăiaristrengulă cu sabia, şi "1 scăpară viaţa... După acesta, salvătorii acestut nenorociti intre= bară, cu 'îndrăsnelă: pe Tudorii (care: se află faţă „ia acestă scenă), ce crimă a comisii acel omi: bun? “ela, neşciindii ce motivu de înculpare să improvi-



zeze contra nevinovatului rămăsese; pentru câte>. 
va momente, în tăcere. fâr a da. nici anii răspuns: 
In - sfârşită, după -uă lungi, dispută, între dânşii, 
numiții -stiruindii. să. tea din mâinile lui Tudor. 
pe celă .scăpatit. de la morte, ir elii.nevoindi să 
li dea nici; înt”unii chipă, cer duoi Şefi lăsară, 
de ună cam-dată pe Ienescu sub cheziişii, „temeinici, 
cu condiţiune .ca'să stea numai la, uă;simplă, în=: 
chisâre pân a doua. di, for a 4 se primejdui 'câtu-şi, 
de puţini viaţa; i&r. pe 'Pudoriă. nw'lă supărară mai 
multi, temându-se de escorta, pandurilori ce “li. 
insogea ca nu cum-vu, pe negândite, să. se întâmple; 

„Vre-uă vărsare de sânge. . .; . ij 
- Atât &nst din. causa acestori uricidse fapte.alle 

lui 'Tudoriă, cum şi pentru: celle de mai "nainte, ne-! 
mulţumiri alle lori; capii-de 6ste.nu prevedâi! 
vre unu sfârşiti favorabili alu causei. ce serveii,: 

„De aceea, spre a se chibzui. niat; maturi despre; 
tote acestea, se. -gribiri, a se -aduna'chiari în as! 
ceeaşi,nopte în consilii, Şi găsiră cu calle ca, sii scrie, 
cu. toţi în; unire uăadressă Gătre:căpitanuli: 
Olimbie. la Pitesci' şi,pe. Jângă tâte . dreptele lorii, 
plângeri ce "1 vori coniunica, să-i mai arate. căi 
suntit guta de a deserta cu toţii de la Pudorii:şi a, 
se.uni. cu, dânsuli,;:spre a combatte pe Turci icră, 
nu spre a-"1 .servi.cum.face. Tudorica 

- Acestă. adressă, se "făcu; numai; de câtit: şi toţi. 
căpitanii Serbo:Bulgariloni cum. şi câţi-va sub-căpi=: 
tani de panduri o subscriseră, o sigilară și cu într: 

: 10
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adinisi duiro tits: pe asctinsă de'a Goleşei: la: 
Piteşti către ntritulii G. Oliuibie:'A cesta priimindu- 
adressa : să; Scupălca atât miar altă seriositate 
pre câţi eli fuăt:d&' demult cigeta'lu atomplinirea 
unei asemenea; fapte, Şi pândea să găsâscă ocasiune.. 
Deci, pr ivindii acestă ocasiune mai favor abilă de cât 
veri-care alt. şi. 'încredinţându-se de: adeverulu! 
desartărir! 'capilori: de :oste a lut Tudorii şi că uceş- | 
tia dori: totu-de-uă-dată 'şi. resbunare'” în conta 

„lui, unelti nă statagemă': disperată, care era pre 
atâtii mai” cutezătâre “pre cât era de pericolsă- 
pentru eli ânsuşi: :Fără dâr' a mat: pierde timpi, 
îşi şi puse numai de câtii“planulă în: esecutare.. 
A doua gi, 21'Maiu,:luândii: G::Olimbie 30 de.ca- 
lăreţi aleşi împreunii cu'alţi 200 călăreţi de rândi 

"le”“ordonă săli 'vi:meze impărţiţi: în' grupe depâr- 
tate una de alta; ca, la uă distanţă de'unii cuartu de 
oră, şi acesta, că să nu sosâscă de uâ dată, cu multă, 
lume şi'să! deştepte: Dănuieli.. din: partea, lui: "Tu: 
dori. Hotărârea lui Olimpie 'era,: su să prindă. pe 
Tudorit viii; :sâu să'lu omâre, şi în urmă să'1 tragă 
stea în. partea Sa:şi's' o încor poreze cu a: ui Ipsi- 
lante.n: - îi: E a aaa 

: Cei-d'ântăiu călăteţi plecară: cu past iute spre” 
Goleşet:unde sosindă fură, popriţi, după regula os-- 
tăşescă, de strejile lur Tudor: acesta, ânsă vedându-i 
de: departe: şi recunostândi pe Olimbie ordonă să le 
lase intrarea-liberă.: După ce dâr intrară'călăr eţii cu 
Olimpie şi şi găsiră pe Tudoriă în kioschiulu cel de-
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asupra - “porţii, împreună "cu toţi: capii sta selle. 
începu a 'adressa plină: . de "mânie  itinitorele cu- 
vinte lut Tudor iri ei iii - 
„:aOmule :nevrednieii:: de: Ionii Sorelut, viaţa: 
ta şi 'acum și totă-d'ă-una.a fosti in mâna mea. 
Află că numai cu uni: semnii ali: mei, “capuli tău! 
se pste: rostogoli' înaintea : m6a; tu te-ar ărătati 
trădători sfântului prieteşegii, "ţi-ai căleatiă: straş- - 
niculi jurământii, tă-ai lepădat da patria îa şi ai 
nesocoțitit sacrele ei drepturi. Tute-ai arătată căl- 
cători i de 'jurământi înaintea prea puternicului : 
nostru' "Dumnegei.: :Până anu te ridica eu-cua-: 
cestu braţ ali: miei, ce'erai tu? pentru ce taci 1?! 
Spune cine erai? unt omii' de rândii şi neînsem- d 
natii între compatrioţii tei; unu luptători ne- 
vrednici, unit! ostaşii desniădăjdnitu, dr" norocosii, . 
care foră avere; făiă adăposti şi lipsiti de veri-ce 
midlocii, ocolleai incsce, şi încolo, umilitu şi nebă- . 
gatu în sâmă, spre ă dobândi vre-uii slujbă mică: 

„ca, să'ţi scoţi “hrana vieţii. "Nu este aşa? “spune, 
vorbeşee, "ce taci? Bi te-amii! povăţuitii totit-A/a- 
una şi, în tâte: imprejurârile, te-ami ajutati cu a-" 
cesti. braţii ali mei ;:- te-ami priimitu dintru în: 
ceputii în intimitatea, mea, te-ami' facuti eteristi - 
pentru: binele: obştesci, te-au aşedati în capul. 

 atâtoru mii de 6mebi: înta- uni cuvânti; tu esti Şi: 
trebue să te consideri exclusiviv creatură mea, A-. 
du-ţi- aminte de: convorbirile nâstre de la. Tinţă- 
veni, de intelnirile nostre nopture; adu'ţi a- 

+
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minte, dicii, ce "mi-ai fâgăduitii. atunci mie, înain-- tea nevegutului Dumnedeii, ce al lucraţii,după a- ceea şi ce lucregi astă-di înt-ascunsi ! Unde mergi?. şi pentru care-sfârşiti? ce te gândeşci.?. ce te .poso- morăşci ? pentru 'ce'ţi dai: pe. faţă adâncul inimet. prin tăcere? de ce, te, mustră,. cugetuliă, şi'ţi se . schimbă, faţa? Te. înțellegiu,.. acum cunnoscii to= tulu! ce felii? mai. cutezi „tu. âncă aţi. închipui, că vei putea, să preda prin trădare în mâinile vrăjma., şului pe acela, la alle căruia poruncă ţoţi suntemi. datori a ne supune, a/li respecta, ca. pe uni părinte 
obşteseit: şi luptătorii. de frunţe pentru. binele ereş- 
tinătăţii!. Nu!.să nu'ţi intre nici-uă- dată, asemenea idei. în capu? Deci ca:omi te-ai amăgită, ca omu. 
icră trebuie să, te căiesci, căci nimeni nu este fără, păcatii decâtii numai singuru Dumnegei.: Gmenii din, “Slibiciune totii-d6-una adi în greşeli, şi iâr.ei Sin-.. „guri, judecândi,în urmă binele şi văulă,. deosibesei amina . de întunerecii ..şi, «allegendu adevărului de . minciună, ÎŞI. imdrepteză,; greşelele şi . se întorci. iGrâşi. la, „callea cea, drâptă.. Binele, lumina. şi ade-. 

verulii, atârnă astă=di. de la, tine, allege "ţi una, din, | aceste, două. Dee . împrejurările, :Slăhiciunea de. minte stii şi :Ensă-și. greşcla, ta; de. voiă au prici-., nuiții la începutii „desmădularea, nâstră Şi împăr= 
ţire a-:puterilori, n6stre.. în. două. tabere, . şi dâcă - 
Vomii sfărui, și acum totii aşa, să: scii că yrăjma-. 
ulii: găsindu-ne desbinaţi , -. ave Şă, cadă. asupra; 

, i i Da aa it i.



„ nstră să ne sfăşie, ca, nisce lupi imvergunaţi, ponă 
la celii din urmă din noi.) o - 
„La aceste: cuvinte: 'Tudoră 'nu dete nici uni 

respunsii, pentru că nu se aștepta la mă astii-felu 
de violinţă : din: parteu' Tar Olimbie : nu'lipsi nsă 
de a mărturisi. că: igte : catea aratătă,; de la s0- 
sirea ; sa'-în 'Bucureşci” şi până lă pletărea- i de a- 
colo. împotriva, politice” lui Ipsilante, ' tâte au 
fostii dictate de secretarulii. austriacă! Udrizhzi : că 
toti acesta: “lă: îndtiplecasse; în celle: de: pe uimă, 
a pleca şi din: 'Bucureşci şi ase işeda pentru câtit-va 
timpii la: Piteşci, precum toti el îi proinitea de la 
îmceputii, că va; luc ra:prin: veii:ce: 'chipii şi midloci 
„pentru: dobândirea "tronului * păirer Romiinesci : 
der” pe: lângă, acestea mai adăugă că, cunnoscândii, 
acum amăgivea; întări care a 'cădutii; se pocăresce 
şi că, unindu-se întru tote, hotăa aşce din tâtă inima, 
_sâ-ŞI verse până la: ultirăa picătură de sânge, 'pen- 
tru menţinerea şi apăzareii dreptnvriloi i Creştin 

“loră şi pentru-libertate.: i! a-i i i: 
“Olimbie,'audindii aceste miirturisiri alle lui Tudor 
li învită să mergă, la Ipsilante, ca, prin miglocirea 
lu să obţie extarea să, încr edinţându-! li că o va 
Gbine de; “Șigurii, căci Ipsilante este bunii „părinte 

1) Sousulă acestet- %orbin “precum ne-amii încredinţată 
de la chiarii capii de; Oste carii se aflaseră 'de faţă, este îu- 
tocmai după cum ami „găsit -o şiîn giarelele nemţeșcă. 

(Nota Autoruluy.
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pentru toţi ostașii supuşi ordinilori selle. Nu lipsi totii-uă-dată a adăoga, că axe să-i comunice şi. 6re- care plăcute sciri, pe cae le-a priimiti. de curând -din părţile Russiei şi Turciei. ... sr, n, n  În'acelaşi. timpit.se prăfăcu a se adresa şi:către căpitanir, presinţi dicândi ::.Dâr: Voi; cum diceţi, fraţilorii ?. La, neînţellegerea ce esistă între prinţul Ipsilante,. părin tele mostru, Şi, camaraduli nostru Tudori, găsiţi'voi cu, calle, ca la acâstă, eriţici epocă, . să, mergi, Tudor şi să se înpace.cu, susii numitul Prinții, 6 nu ? I6r. ei, fâr!. a ară Că:aii cea-mai mică, înţellegere cu densul, respunseri, în gura mare şi toţi într'uă, unire: »«Da, da, să m&rgă, si: mârgă „negreşitii !. :căcy alțit-felu Suntemii perduţi cu toţii 1) : - Vedendă Tadorii,, pe neaşteptate, că, şefii, săi de. 6ste. încuviinţeră,. şi. consimţiră, la ducerea, lui la Tergovişce, ceea, ce, se acorda cu propunerile lut 0- limbie, şi simțindu-se din: acesta, coprinsă de unii presimţimentii fatal, se înduplecă, la, acestă plecare de şi fără voia sa. Din întâmplare, Olimbie giăsşi * în camera, lui .. Tudor şi „ună, serisâre, sigilată;. pe 

_ 1). Nu încape îndugială că Olimbie, temându-se de vre-unii măcelii din partea guardei şi initimilorii lui 'Tudoriă, se ferea de veri-ce asprime şi întrebuință, acâstii stratăşemă  diplo- matică, siguri fiindă şi de consimţimântulii subalterniloră „seă, după însciințarea ce aceştia i trimisesseră: căci altii felii Varii fi pututii ucide şi &nsuşi cu -mâna sa, dr” atunci și-arii, fi expusi şi elă viaţa în pericolă.. : DI 
| (Nota Asitorulu;).



care deschidându-o vădu că Tudorii încredința 

printi Ensa, din nuoii pe turci de supunerea sa,.ar&- 

tându-le totii-de-uă-dată şi txadândii puterea şi sta- 

vea, avmatelorii lui Ipsilante, Acestă, epistolă, Olim- 

bie o ascunse în sini:tori,: s'o axate. .nimenui “din 

cel: cari: se uflaii de față. Der „pont. a: se: pregăti 

celle. trebuinci6se, de plecare Tudori, „preâmblân- 

du-se, prin camera sa,îşi aruncă; ochii pe;ferestră şi 

vedândit de ui. dată că ostaşii lui Olimbie luasseră cu 

riipediciune tunurileşi erbăriileşi că unii d'înti-"Enşii 
„năvălei, în. „pălcuri pe seara kioșkiului, șăii, îm- 

hrânicin dit, chiar. şi, str ejile de pgla. posturile lori, 

vemase ca, tr asnitii, şi atunci începu să Inţelegă;cursa 

în care cădea. In timpuli acesta. ânsă, pregiitindu- se 

cele: pentru plecare, : "Pudorii: se uită, împrejuru=i 

„si strigă „cu. uni, glasii,.duiosii. către căpitanii 

sei presinţi.: «Et.mergă, unde diceţă voi :.sufletulii 

mei 6nsă presimte unii ce răi care de mi se va 
întempla, sângele. mei si fie asupra. vostri şi asu- 

-pra copiilora voştri; “ şi, astii- felii plecă. cu Olimbie 
“si. cu, escorta lui la Piteşti, de unde apol avea să, 

apuce spre Târgovişte, SI: 

A doua qi G-"Olimpie” puse: pe - Tudor: în- 

truă,: căruţă 'de poştă; (olacii) $ şi-l trimise înainte, 
însogitii de uni ostaşi, prin Câinipu-lungii la, Târ- 

govişte, fagi aduindu- -căşi el va ur mă după densulii, 
ceea, ce însă nu făcu 

. Pe la medulii nopţii, Tudor ajunse la satul 

Văcăreşei, aprope: de Târgovişte şi fu poprită
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acolo de streji. A doua gi de dimincţă, intră tn Ter govişte escortati de câți-va călăreţi carii "li duse- ră la palatul lut Ipsilante; acolo, suindu'lii pesca- Ta cea mare; pe câr6.0 numsii şi scașa 'sacr 3), îl presintară: înaintea consiliului. de: resbelli, con- | formii 'ordinulut: lu'Gi Olimbie. Tudoră fu îndată cercetati, judecatii Şi “condamnati la, morte de Consiliului de '-ieshelli; pentru faptele sâlle, con- formii Art. '3, 7'şi 8 din codulii penalit ostăşeseii, Cu'tâtă acestea Ipsilante; 'voinaă să arate. mitrini- mie, îlă graţiii şi'Ordonă a se popri execittarea. Der după ce: Oliimbis'îli: încredinţi:” întituni modu positivă că Tudori'se afla; în inţellegere cu Turcii, ŞI-I: arătă totii dată, şi serisGrea, găsită în ca. mera lut :Tudoiii,” Ipsilaniă . ordonă lui Gherasim „ Orfano să'lii aibi'tn de api6pe- observare şi-să pro: fite 'de cei 'Mântâii ocasiune' ca, stuli onidre înta'- - 
tre 

1). Ipsilante îşi alesese 'de locuită la 'Torgovişte,; casa luă Giartogtu * (ee se” 'dicea, şi curtea ivechie) care iav& două 2 Scără,” din -care-! pe “una o unită liberă, find nepoprită pentru oră-cine, iâr cea-alta avea unmele de sacră, Şi ni- „meni nu se putea sui pe dânsă f&ră voiă, a » Acâsta devenise Şi uă causă de murmuriăi ; mulţi din os- taşiă Elleni mai susceptibili clarificaii faptul de fanariotism, vanitate, despotisiniă,- obstacolii al libertăţi s. e. 1. ' Dă după plecarea lut Ipsilante din Târgovişte, Tateiă dăritinară Cassa aceea, precum şi alte multe, ca “molepsite şi elle de rebelă. ie Si 
| IE ARE 3 (Nota Autoruluy).



unii mod secretii, dupe instrucţiunile ce-i se 
vori'da..: Hi i 

" Tâtă dina aceea, : Tador se preâmibli libera prin 
Târgovişte, însă totii sub 'priveghiere secretă, ca 
să nu fugi." A doua gi dete Ipsilante: unii „ospăț 
la: Mitropolie, -la'care . ospăț : inviti, şi pe Tudor. 

“Cândiu se. risipiră Sspit'pe'la meduli-nopţii, Tu- 
dor. plecă împreuni:cu :Vasile Caravia, : Gherasimi 
Orfano, : Constantin : "Cavaleropuld, adjutantuli lui 
Ipsilante,: Garnovski polonesă;.tca': să faci uă pre- 
âmblare prin 'oraşii, şi se duseră cu'vorba până a- 
tară, din Târgovişte, în dosulii Mitropoliei, aprâpe 
de uă grădină disă. alui Ctocârlan; unde erai trimişi 
mai d înainte, duot ostaşi carii săpat ut, grâpă în- 
tr”unii şenţii Din: aceștiă, presintându-se unulii a- 
nume Nicolae Parga înaintea lui Tudoiit « cii' uni 
saterii mare în mână, "i “dise cui unii toni porun- 
citori : „Fă-ţi; trădătorule, - în aceste niomente, 
ultima, rugiiciune de creştini câtre Dumnegăii, ca, 
să/ţi ispăşesel nelegiuirile:» "Pador, simțind atunci 
perfidia respunse cu” vocă “traurătâre” "aceste 
ultime cuvinte : Omră-mă, să! scapii, şi piunân- 
duşi: mâinele p& Obiaziă, îndată fa decapitatii deca- 
lâi în' presinţa, com panioniloria sti 'de pr eâmblare, 
Corpulii lui fu: aruncati în arâpa' ce era deja pre- 
gătiti, şi” acoperiti cu pământ şi cu pietre ; ir 
numele lui remasse nemuritori i şi lissă epocă, po- 
nă în gina. de. astă-di. în toti ţerra Rominesei 
Şi în tote inimele române !
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„„Asti-felu de sfarşiti deplorabilu avu acestă primu - 
"laptătoriişi promotori ali mişcării revoluţionare de 
la 1821 din Romănia. Ier, Gheorghe „Olimbie; în- 
sciinţatii la vreme, de;mârte;: lui, - se duse numai 

„de. câtu la. Goleşci ca, să, 1€ sub; coinunda, sa, oştirea 
remasă foră.şefi, care nuîntârdiă d'ase dissolve, fu- 
gindit fie-care încotro putea: mat cu s6mi, pandurii, 
cari şi ei se împuginaseră;.în celle de pe.urmă, prin 
desele lori desertiri. H;, Prodan ns şi Macedon- 
Ski, carii erau înţelleşi. cu Olimbie,. se uniră, cuelă 
şi remasseră, pont Ja, uni timpii Gre-care nedespăr- 
țiţi de dânsulă, ie scr E 

| „„„„Ahmed-Efendi, generalul şefi alu oştirilori ot- 
tomane,, după, ni șcurtăi şedere în Buenresci, pre-. cute deja s'a disii, porni la: 25 Mai de la Colintina | cu 5000 turel căliureţi şi 4000. pedestri luând diu- 
-mulă spre, Târgovişte, ca, să: urmărâscă pe Ipsilânte. 
Ajungândii. în, aceeaşi di la satulu Ciocimeşei, prinse 

„pe uni desextorii din ai lui Ipsilante, care servise în 
» trecuii Ja mă, bicânie din. Plojeşci,,,Indată, ce Ke- 
haia-beiu se informi de lu acesta desprestarea.oştirei 
lui Ispilante, allese în pripă yre-u 4000 din cavaje. 
Tia, sa, turei mai mulţi şi japorojeni 1). şi formân- 
„du't:în duoă aripe, le. ordonă, ca una. să apuce la. 
drepta i6r cea-altă, la, stânga, şi să, atace unte- 

„ gaxdele lui Ipsilante, ori unde le vorii găssi. 
Sa a   

- 1) Aceştia suntă unii felii de „desertori „ruşi, vieţuindă sub stăpânirea ottomană; ei aveti de'căpetenie pe ună nu- miti Cociu-beiii. . i (Xota Autorului) ai 

y



 Tpsilante aflând prin spioni, la- vreme, mişoii= 

rile ostile. alle Tureiloră în contra sa, ordonă lui 

T6n Colocotroni- Tascula să occupe posiţia: Moni- 

stivei Nucetu 1), dându! 1, în-:ajutorii pe Gherasim 
Orfano; ier lui Coastantin Duca, ordonă să se aşede: 

lângă ui:pădure, la Netedeşei sii Corneşet. Aceştia, 
cu. toţii. formatii unii toţaliu.ca, de.1500, Albanezi şi 

Sârbo-bulgari.; Ipsilante cu, cea-altă,. oştire; sta. :la, 
nă parte, ca să potă da ajutorii unde -va.;:cere tre- 
buința,.-Asţii-fel. disposândii puterile; s sâile. el 

spera. că va putea să întâmpine ataculii- Turcilorii. 

„ Constantin Duca, înaintândit spre;posiţinnea, ce'i: 
se destinase ;cu .vre-uă 400, Greco-albanezi şi: Bul- 
gari, se întâlni, cu Dimitrie Hotzoglu, en albane=: 
zuli Naum. Vechile-Hargea, cu Condu, cu poleov- 
nicu Sotir. Papadopulu-Pelopii 'şi cu Bim-başa Ana= | 
stasie Arghirocastritu cari. 'vencit cu 25 de.ostaşi. 
dela Pocşeni spre Târgovişte bătându-se pe drumit 
cu turcii. Duca; incorporândit.pe aceştia cu Gmenii 
să, ţinu din." pădure uă hărţnială -cu turcii. care. 

dură aprâpe 2.ore şi occasionă inamicului. uit: per- 
dexe de vre-uă 15, 6meni morţi şi. răniţi. Der în 
celle. de :pe urmă urcându-se. pe. uă movilă, şi. vă 
dendu. pe de:ua parte mulţimea. inamicilorii, „care 
nu 'era de comparatii tu numerulii Gmenilorii str, 

i6r : pe d de alta vedenda că Bulgarii să! descuragiaţi 

1) Distanţă e ca de duoă ore de Tergovişte. . 

e (e lut) 
>
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desertasseri, Duca, fu silitiă a se retrage şi elii. 6n- 
suşi, lăssândă acestă posiţiune neocupatii.: 
 “Totii în acellaşă timpi apropiindu-se da mOnă- 

“stirea Niicetu şi cea-l-'altiu aripă a turcilorii, fu cu 
atâta violenţă atacată de oştirile lui Ipsilante, care 
occupă acea! posiţiune în 'câtiă, la ui încăierare din 
celle: mai inverşiunate care! ţina de la, restirirăa 
sorelui “şi:-până după prânzii,- turcii | “pierdură, cu 
morţi “cu'riiniţi, peste : 300 “Gnierii,- foră' ca cre- 
ştinii să perdi int singuru 6mit din parte-le. “ 

- “Im acestă împrejurare, dâcă (: Oitano nu ăru 
“A veguti:păleurile de ture cai îngroşti necurmatiii 

Şi cu uă răpegiciune dini'ce în ce crescândă 'rondu- - 
vile lori —-'ceea, c6 îlii :spăimântiă, şi li puse pe 
fugi, —-şi decă, ostaşit. lut arii fi fostii maj bine co- 

„mandaţi' şi aprovisionaţi cu: îndestuil6: muniţiuni, 
negreşiti că, după entusiasmulă de! care erai as 

„prinşi: creştinii, ei ară fi: câştigătă ca multă gloriă 
acesti primă luptă. imi, 
"Cu tâte'atestea, Colodotroni şi: Sahini carit eră 

„ fortificaţi în'disa mânăstire, —- de unde se luptară, 
„eu 300 de''ostaşi în”.contia mai” mnultorit :1ait de 
turci-până pe la apunerea sârelui, = ishutiiă a 
ţinea -oştirea turcâscă pe locu, Apropiindu-se n6p= 
tea,şi vădendit că le lipsesce 6rbă de puşci şi glânţe, . 
şi-nepriimindi nict:uniă ajutorii-de undezva,  di- 
'sperâră de a mai putea ţine posiţia, ; apoi, eşindi din 

- monăstire cu: ostaşii lori, se întârseră, la satului 
Vacăreşci, ui oră departe de Târgovişte. In acesti



sati pregişii doi căpitani întălniră pe Ispilante, care'i. 

îndemnă a'şi. reocupa, posiţiunile spre -a încerca, şi. 

împreună, cu dânsuli sorta, armelori. Bust er, nu. 

numai. că nu respunseră, la, îndemna ea lui. der 

âncă % şi imputară că în timpuli luptei elii a, stă- 

tuti atâti de departe că nici mirosulii prafului de. 

“puşcă nu "i-a. pututii simţ, nici vijiituli glOnţe-- 

lori inamicului nu: "j-aii atinsă. urechile, Nimeni. 

“der nuw'i mai da ascultare, ci toţi, coprinşi de dis-... 

perare, “i attribuiaji 6re-oum lui causele neisbân- 
“dei. şi'lă considerat ca. autori ali nenorocirilorii 

ce-i aşteptau. D Sa 

Vedândi Ispilante atitudinea, şeâloră. 5. :GOr= 

puri, după ce se încercă prin diferite moduri :de 

convingere ca să-"i induplece a reincepe lupta, -— 

stând mat multe ore călare lângă satului Văci- 
resci, — şi vădu că nu folosesceniniicii, fu coprinsit': 

de multi, descuragiare.  Consultându-se derii cu! 

cel mal esperimentaţi. dintre căpitanit sti se de-. 

cisseră în “unanimitate, a s&: xetrage. din. 'Torgovişte: i 

şi a, trece peste Oltu la Romnicu-YVâlcii, unde, po-: 

siţiunea fiindă mai muntosă, a apărarea, puteă fi mai! 

eficace. După acestă decisiune, fâră a perde: multi: 

timpii, adunări pe toţi ostașii, cari. dej: a îcepuşerii. 

a se descuragiă, şi, formânâuii grabnieii în ducă col6- 

ne, porniră, în; aceeaşi n6pte: Şi se îndreptară, cei din, 

stânga, desub căpitanuli Daca, pe drumului Găeşti- 

lorit spre Piteşti,— în care acesti: percursii desertară: 

Duca, G.:Manu, şialţi câţă-va, d'între cel mai în-
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semnaţi” şi trecură' în: Trănsivănia — Fă 6. cei -din Arepta “împreunii:ci Ispilunte, Caravia,- Orfano! şi alţii, “apucară :priu Tiihţi Spre: Câmpu-Lungi;--cu scopă d'a se întâlni âmendiige col6nele'la Pitesăi 1. Sâmbătă diminâţa,! 2$ Mail, retranşa mentele: Târ- goviştei eraii ! neocupate; pivnițele 'erai pline de provisiuni, şi uă mulţime: de vite mari şi mici; tâte remasse în urma; retragerii oștirii lnţ Ipsilante: Lo- cuitorii oraşului, Spărmântaţi de acestă: neuştep-: "tată; retragere, 'se refugiari prin minţii şi pădu- “rile de prin :prejurii, afara de D. Alexe. staroste austriacă şi. câţi-va săteni de prin suburbii | “În urina, acestori d'ântiu nenorocită lupte alle | Grecilori oştirile: turceşti ni inaintară” în! giuăa 
- 1) Acestă plană de retragere nu era cunoscutii tuturor în genere, că adică, Ispilante ară f preferati să mârgă des-. 

practitabile șia apelor re- pedi, apoi şi depărtarea de li Târgovişte la Pitesci prin acestiă drumă este mai de două ori câtă. callea -'care conduce pri Găesci.: Se vede d& din aessta că Ipsilante Ori-că, intrasse . la niscak-va, biuuieli de vre-unu: assasinatii,, să că se temea „ca nu cum va să se întâlescă pe drumii, cu „vre-un corpă. - de oştire turcescă, ssii că, ceea ce este aprOpe de adevăr — pre-. ciinr S'a'Şi disa de: mai mulți— În grijindă totii-d'a-una de se- " căiiitatea. să personală, se hotărâsse a” răbda.. t6te' grcută- “ţile căllătoriei prin munţi: spre'a se uni cu fratele săi Ni- “colag;: care'lă aştepia la Câmpti-lungă. i 
III RITA a a :- (Nota autorulaui), .



aceea. ci 'remaserăi- pe locui :: ânteiii “pentru câ: iu! 
cunnostâu esaeti' puterile şi mişcările lui Ipsilante, 
ali : duoilea; pentru :că generaitulii lori de căpete-" 
nie, Kehaia-Beii; își: inchipuise' că'va giisi pe Ipsi- 
“Jante gata d'a' primi lupta: Drepti aceea elă, pe 
de ui parte îşi-aşedă'a doua;gi'6stea, în ordinii de 
bătaie, punândii: înainte si în lături t6t cavalle- 
via, în migloci: infanteria şi apoi dout-spre-dece- 
tunuri mari, pe care le comanda; singuri: în *per- 
s6nă; şi în. urmă tote” fargânele ca: muniţiuni şi 
provisiuni; i&r pe'de altă parte trimise pe călău- 
zuli săi “(Mehmandar). Pitaru: Gheorghe Bibi 1) 
cu poruncă înscris : către toţi cetăţenii " 'Ter- 
goviştel ca să nu se temă, câtu-şi de pucini 
de apropierea - oştirilorii' împărăteş cl, nică peiitru. 
viaţă nici pentru” avereă, lori să-se: îngrijescă, ci să 

“ rămâie cu totul liniştiţ ca, nişce pacinici raielle, 
I6r dâcă, mu văr voi să ur meze aşa, temându-se de . 
vre- uni rău, atunci să sei retragă toţi afară din. . 
orâşă, unde li se va: trimite: unii numără - de sol-" 
daţi Turci: spre a" păzi şi: a păpri veri-ce 1 neorân- E 
duială obicinuită din partea ostaşilorii." 

- Dupe ce trimisulii se apropiă, de Tirgorişte, se. 
încredinţii bine. ci nu nunuial” că nici unulii din « ce 

ri ! . - , 
  

  

1). Acesta fu rănit din. partea stăpânireă locate, de la . 
care nu: pucinii ne-âmi ; luminată; în: cercetările nâstre des-. 
pre faptele 'Turciloriă. .: RI a a 

. (Nota Autorulu?) .
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„câte-va, dille, inaintarea oștiriloră ottomane.. cu 
tâte astea, dicii, Sava, îndată, ce se incredinţi de 
trecerea lui Ipsilante prin munţi, laândi pe lengă 
al săi şi vr'o 2,000 de turci călăreţi, plecă în grabi 
spre ali urmări, şi "lu ajunse tocmui aprope de - 
riuli Dâmboviţa, care se revărsase între Câmpu-, 
lungi şi Târgovişte. 

Acolo, parte din ostaşii lui. Ipsilaute, grâămădiţi 
unii lângă alţi din causa unui teasnetii ce căduse 
în apropiere de dânşii, se încercaii să trecă prin 
apele viului debordatii în care se 'necaseri deja 

- VO ş6sse- deci din batallionulă sacru; i&r partea, 
cea-l-altă remâindi dincâce de apă. fu surprin- 
să de Sawa care făcu vr'uă două- -deci de prisonieri 
d'într'enşii; şi după ce se informă de [i ei de di- 
recţiunea ce luase Ipsilante spre Pitesci, în deca= 
pită şi se întârse cu capetele lori la, tabăra de ia 
Tergovişte 5. Ă | 

Astui-feli goniti şi urmăriţi, Ipsilante ajunse 
în „ne la Campu-lunga, unde for! a se opri de 

-1). Mulţi aii qisă mai în urmă că Sawa, neîndurându=se 
a vărsa sângele creştinilori, s'a întorsă in Târgovişte spre 
ale da pasii să fugii mai lesne. Acâsta ânst nu este adevă- 
rată, căcă în urmă se dovedi aplecarea lui la versarea de 

- sânge. ereştinescii; şi cu atâtit mai innltiă susțiuemii acâsta 
pre câtii umii fostii bine incredințață că elii nu putu sătr&- 
că apele,din caus:: debordării. iâră nu îndemnatii de vr! uni 
simțimântii de umiuniitate. 

+ 
(Nota autorulu?).
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loci, lisă peste 50 de cavrt încărcate cu orezii, cu 
feri, cu seuri, cu pastriunuri şi alte asemenea, şi 
se_îndreptă în grabi spre Piteşei, unde gisindu. 
pe G. Olimbie, Hagi-Prodani, Macedonski şi alţi 
căpitani dintrai lui Tudoru, se uni cu dânşii: 
Pentru nesupunere ânsă şi nedemna purtare a lui 
Caraviu, "1 luă comanda, batalionului sacru şi la, 
înlocui cu fratele săi Nicolae Ipsilante. Unii din 
oficevii subalterni şi d'între căpitâni coprinşi de 

“spaimă, desertară Şi trecură în Austria ; i&r câţi 
mai remăseseră pe lângă d6usulii cu 6stea lori se 
îndreptari. spre Romnicu-Vilcea' peste Oltu. după. 
planulii ce'şi făcuseră mai d'inainte. 

După intârcerea lui Savva, la 'fergovişte, infor- 
mându-se Kehaia-beii de la dânsuli despre tâte 
celle petrecute, se sculi numai de câţi de acolo 
şi plecă cu tâtă: 6stea spre Piteşti ca să urmărescă 
pe Ispilante. Der” ajungendui la, Găeşti se încredinţă 
ci Ipsilante plecase din Piteşti, cu câte-va dille mai 
'nainte, şi că trecuse în România-mică. In acelaşi 
timpi priimi acolo, prin trimisti extraordinari, şi. 
ordini de la Paşa de Silistria, d'a se întorce la Bu- 
curesci şi a lua, ponă la, sosirea, Domnului, cârma 
stăpenirii; şi toti din ordinulă numitului Paşa, 
aşedă de Eforii pe: celui de curând trimisi Satif- 
Efendi, Silihtarulu Paşei de Silistria. In urmă, 
după ce lăssă, în loculii săi, pe uni Siric cu uni 
corpi de urmată de vre-o trei mii de Turci şi pe 
Sawa, cu cei de sub dânsul, pentru urmărirea cetei



lui Îpsilante unită cu resturile armatei lui Tudori, 
Kehaia-beiii se întârse cu cea, lalt oştire la Bu-. 
curesci. | | | 

A doua gi, 23 Iunie, după intrarea lui în Bu- 
„curescă, pe la, apunerea, s6relui, se întâmplă uă 
spăimentătâre vijălie cu pldie şi grindită mare, 
cu tunete şi cu trisnete cum nu 'Şi aducea nimeni 
aminte să fi veguti vre-ua, daiţă. Acesti vijălie es- 
traordinară ţinu aprâpe jumătate . Oră, 'asti-felii . 
că, multe turnuri de biserici furi: dărâmate, în- 
velişuri de case mari asvârlite în aeru, arbori mari, 
uni! smulşi din rădăcină ŞI alţii frânţi ; înt” unii cu- 
vântii pricinui forte mart stricăciuni şi în oraşii 
și afară din oraşi 1). 

1). Atunei se dice că s'a dărămatii și Foişorulit-de-focii care în mai în urmă reconstruită ; iâr clopotnița şi biserica, Mitropoliei, fiindii situate pe uă posiţiune mai maltă, re- 
maseră foră învelişuri. | 

| ” (Nota autorulu!).
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CAPITOLULU VIII 

- Intrarea Turciloră în România-Mică. — Câta-va, încercări alle ' 
lorii contra rebelilorii. — Lupta de la Zavideni dată de Solomon, 
Mihaloglu şi alţi. — “Trecerea lui Ipsilante în Român:a-micii. — 
“Lupta batalionului sacru de la Drigăşâni, şi neisbutirea ei. — 
Respingerea violentă, a 'Turciloră de J. Horea. — Plecarea lui Ip- 
silante din ţârra Românsscă, în Austria şi discursulă către ostașii 
sei. — Arestarea şi mârtea lui. — Plecarea lui G. Olimbie şi 1. 
Parmake, şi resultatele lorii în Moldova. — Trădările lui Sawa 
şi alle altora. — Uciderea rebellilor în Bucurescei. — Serdarulii 
Diamandi se face prisonierii de Sawa. — Vitejii şi prinderea luă 
Popa-Sârbu. — Intrigile lut Uarizki contra lui Sawa. — Ucide- 
rea ii Sawa şi a cellorii de sub) dânsul. — Assassinarea unorii 
locuitori din Bucuresci.— Lupta înverşunată a lui căpitauă Ata- 
nasie Himariotu. — Stingerea complecti i rebellilorii, — Stăp& 
nirea Bucurescilorii. — Intorcerea boierilori din Transilvania în 
ţerră.— Domnia lui Grigorie Dim. Ghica. — Plecarea Turcilorii din - 
ţârra  Românâscă, şi Finele, — : 

Intrarea Tureilorii în ţârră se făcu , precum s'a 
disi, în acelaşi timpi prin trei părţi : una din 
Brăila în Moldova, î) alta de la Silistria şi Giurgiu 
în România-Mare şi a treea de la: Vidin, Ada- 
Cale, Lomuşi Rahova în România-mică, Turcii îşi 
trevură în România-mică, pe barce, mai ântâiu an- 
tegarda lori, compusă de 200 Gmeni' 2) şi mai 
bine, carii găsindiă la Calafatii optii Panduri strejari, 

"îi măcelăriră, până la celă din urmă. 
„Acestă antegardi ottomană, înaintând pâne la 
St 2 4 . i . 

1), Despre acâsta serie în detalii D. Athanasie Xodillo. 
2). Im capulit acâstora era orăinduitii Lova Rogobeti, care 

prinsese mai "nainte pe Aristid Popp 

(Nota autorului.) 

 



166 

la satului Clenoviu, se întâlni cu Anastasie Mihalo- 
„glu, supranumită Manake, care avea sub co- 
manda sa vre 150 de Greci şi Panduri; şi încăe- 
rându-se înt”'uă luptă forte crâncenă, se omorâră 
şi se răniră ca la 130 Turci ; ier şefului lori Ro- 

„gobeti, rănită grei, fu prinsi şi tăiatu de &nsuşi 
Mihaloglu, care şi acesta avu destui morţi şi ră- 
niţi. - _ 

Turcii, retrăgându-se în desordină, fură coprinşi 
de 1. Solomon la satul Ceretu, unde să şi inchiseră 
în. biserica comunei ; dâri fiindă înconjurați şi 
strimntoraţi se îndupiecară de vorbele convingă- 
târe şi toti-nă-dată ameninţiătore ale lui IL. Solo- 

__mMon, şi se predară lui foră condițiuni. După pre- 
„dare, Solomon îl desarmă şi-i lăsă liberi fără ali 
se pricinui nici uni răi. a 

Aceşti Turcă scâpaţi fort arme, înimulţindu-se 
şi prin alte bulucuri cari venâii ne 'ncetatui, se re- 
intârseră peste puţinii ca să urmărâscă pe Mihalo- 
glu; care nu se depirta dinprejurnlii Clenovului, din 
causă că ţinea acolo în apropiere uă moşiă cu aren- 

„dă. Silitiensă marîn urmă de persecutârea acestori 
Turci cari "i arseseră finu, pae, pătule cu porumbi, : 
grâu şi totii ce avea, pe moşie, plecă, de acolo şi se 
retrasse cu ostaşii sti la mănăstirea Tismana, de 
„unde apoi, prin escursiunile selle,, inspiră multă 
"grâză şi spaimă Turciloră din carii şi omoră ca la, 
vre 120 : ir restului ce mai rămăsese neputendi 
a, i-se înpotrivi, din causa formidabilei posițiunt



a monăstirei ce ocupa, se respândiră prin câmpiele . 

de pe mprejuri. | 

Oştirile Ottomane trece neinestatii în România- 

mică, avendi eu dânsele pe I. Samurcaşii !) şi de 

etlăuză pe unit boieri pământeni, anunie cluceru 
]. Puroinânu. și înaintândi se: întinseră, mai pre- 

ste tâte celle cinci judeţe de peste Oltii, occupândi 

"şi capitala Banatului Craiovei. Acâsti oceupaţiune 
a Ramâniei-mici de câtre Turci, nu se fâcu fâri 

vărsare de sânge; căci mai multe loviri avură, loci 

intre turci şi creştini, în.care une-ori i câştig ai şi 

alte ori perdâi Turcii, 

Din aceste parţiale lupte, cea mai remireabilă 

este unii adevărați actii de evoismi, ui lupţă su- 

sținută lângă Caracală, de către uni amicii ali lui 
Mihaloglu, anume Zotu, care numai cu 25 de o- 

staşi ui săi se luptă cu uă nespusă vitejii contra 

150 de turcl; şi după ce le ucise vre-uă cinci- 

spre- dece Gmeni, isbuti să scape din mâinile lori 

tori ca elă să pârdi nici unii singuri omu d'inti”'ai 

săi. | - De . 
Aceste parţiale hărţuiri şi lupte, îndesindu-se, 

îngrijeră fârte multi pe creştini cari începură a se 
gândi şi a dori încorporarea lori cu: oştire: ea lui Ip- 

silasite. 

1) Acesta mari la Craiova, iâ fu « seii trecu mal i târgiă 
de bună-voiă în serviciali Turcilorii, - 

(Nota utou lu),
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, Pentru acesti Sscopii el se refugiară în judeţului Vâlcii, care presinta mai multe avantage pen- tru apărare 1). Toţi deră se adunari şi se uniri, adică : |. Solomon, A. Mihaloglu, Zotu. Serdaru Diamandi şi alţii, înti“anii singuri şi acelaşi locă, la satul Zavideni, în susii de Drăgâșeni, cu vre-uă 650. de ostaşi Greco-bulgari şi Panduri, aşteptândii acolo sârta, armelor. _ | 
In acestă timpu, uni corpi de 3000 Turci îna- intândi fără impiedicare. până la Vâlcea, şi infor- mându=se de la sătent despre întrunirea creşiini- lori la disulit sati, se îndreptară fără perdere de timpu după urma lori, Nu trecu multi şi începură hărţuielile, care durari, duot dille şi duot nopţi. "La 26 Mai ns, incăierându-se în luptă, înverşu- nat, Turcii remasseri victorioși, nu &nsă cu pu- gine perderi, cei dintr'at loră. cădură, peste 400 morţi şi răniţi; i&ru din partea creştiniloră ca la 

  

1) Posiţia acestui juideţii este naturală mai-tare şi pre- - sintă mai multă siguranţă în cază de reshellii: căci, despre Resăritii se hotărasce cu,Oltul, care desparte România-Mare de cea Mică; despre -Apusii şi M6qă-npte până la hota. rele Austrică, de munţii Carpâţă, cară forimză în lungi uă” valle întinsă, ce se îngusteză puginit câte puşinii din distanţă "de 1, oră în distanţă de 1 orţ. In aceste strimtori lesne se pote închide drumul despre MEgă-di şi a se opri veri-ce comunicare sâi năvălire a inamicului, 

Nota Autorulu)). 

a
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180 Gmeni. La acestă înicăterare pucini lipsi să se 
prindă vii şi curagiosulu A. Mihaloglu. 

In urma, acester lupte, 1. Solomon, trecu la Si- 
biă în Transilvania, lăsându pe ostaşii săi sub co- 
manda sus-numitului Mihaloglu ; ir acesta, retra- 
Sendu-se en toţi ostaşi sti de la Romnicii în susă, 
aştepta, cu. nerăbdare, în cursii de şepte dille, sosi- 
yea lui Ipsilante din România-Mare, In celle de pe 
urmă, disperându-se, trecu şi elu în Austria ; şe- 
fil cel-alţi şi ostașii lori se respândiri, apucândi 
fie-care unde putu, spre aşi scăpa viaţa. | 

Torcii, în numă&ri de vre-uă 2600, întoreându-se 
spre Megă-di, se întăriri, prin mânăstirile de pe a- 
colo, Şerbăâneştii, Stăânceştii, Străjeştii şi Mamulu, 
în depirtare ca la uă jumătate oră unu de alta, 
spre a închide drumulii cu desiverşire. | 

Pe când se petrecei acestea, sossi, la + Iunie, în 
Romniculii-Vâlcei, şi Ipsilante cu 6stea, sa, în nu- 
măxă de vre-uă 4000 ostaşi, şi informându-se des- 
pre celle petrecute la Zavideni, cu câte-va, dille mat 

„"mainte, precum şi de întărirea 'Purciloră în susă 
numitele mânăstiri, se grăbi a-face recunâsceri îm- 
preună, cu cet mai experimentați din căpitanii săi, 
prin posiţiunile de pe “nprejurii, Şi allegendii, ca 
mai nimerită, partea, cea de â'incâce de Drăgâsâni, 
oidonă lui G. Olimbie și lu YV. Caravia, să occupe 
posiţiunile celle mai înaintate, şi cei din midlociu să - 
ocupe posiţiuni la polele munţilorii şi pe podiscule 
riuleţelor secate de pe drumu. Ier nenorocitulii corpi



100, 
supru-numiti Batallionuli Sacru, findă neesersatiă 
şi r&ă armată, compusii numai de vre-ui, 300 de 
studenţi, cei mai mulţi neverstnici, şi alţi câţi-va, 
tineri de famillir bune, având cu denşii ducă tunuri 
mici şi patru căpitani, a-nume Dimitrie Sutzu, 
Draculi, Andronici şi Îtizu, şi de comandanti-şefii 
pe. N. Ipsilante,. priimi ordini să iea, posiţie în- 
dărăti. Alexandru Ipsilante însuşi, cu cea-l'altă 
oştire, sta.de uă parte, spre a du ordinii necesarii, 
şi la vreme de nevoii să vie într 'ajutori, unde tre- 
Duinţa va cere. o 

Pont a nu apuca Enst bine să, se aşede toţi pe la 
posturile loră, dup&.planuli întoemitii, şi ponă u, 
nu li se da: âncă semnalniu de încăierare, Y. Ca- 
ravia, aflându-se cu capuli turburatii de Yin, se 
aruncă pe cali, şi, foră a, mai aştepta nică uni sem- 
ali ali comandantului supremi, se vepedi în ca- 
“pulii a 800 călareţi de sub densulti cu scopă d'a 
începe ataculii. . a N 

In intervallulu ucesta, Gl. Olimbie, allergându pe 
la posturile dessemnate spre a- şi aşeda ostaşii con- 
formit planului, întâlni, contra aşteptării selle, pe 
Caravia în marşii cu oștenii de sub dânsul. Plină 
de grijă şi de neodihnă Olimbie depuse tâte silin- 
țele posibile încercându-se în toţi felul a-l 
popri de la ucâstă nesocoțiti mişcare, amintin= 

„duci, pe lângă alte multe, și că |diua de Marţi este 
„vă di nefastă (7 Iunie); de tote silinţele lui. fură



  

1îl 

în zadar, căci nu u putu să poprâscă nici cum pe: 
“Caravia din. marșului său, 

Acesta, ștăruindu în exaltarea sa din! ameţăla vi vi- 
nului, cu speranţa că va repurta, vre uă străllucită, 
biruinţă, năvăli, pe la a apunerea s6relui, ca ună 
turbati asupra Tureilorii fortificaţ; şi, atât prin 
ameninţări cum şi prin: înjurături sgomotâse, îi 
provoca să 6si din mănăstirea Şerbăneşti, 3/, de . 
oră. departe de Drăgășeni, Der pentru că turcii 
remaseri indiferinţi la tote încercările lui de 
atacii, repeţite de dout-trei ori, Caravia nu pu- 
tu să isbutâscă întru nimici şi se retrase în apro- 
piere, foră mari pierderi. | 

Turcii, v&dendii înverşunarea, cu cure fuseseră, 
atacați depredisulă Caravia, şi bănuindii ca nu 
cum- va să se grămădescă unu numără maă mare . 

de creştini, numai de câti însciinţară pe Turcii în- 
târiţi în celle-alte mânăstiri, Strejeşti, Stănceşti şi 
Mamulu, ca să gribesci să vie [in ajutorulă lori. 
Văgândi ânsă că ei întârdiai de a sossi:, începură 
a Se prepara ca să părisescă monăstirea Şi să se 
retragă înapoi. D&âr în intervalulliă acesta, ajun- 
gendiu şi cet-alță 1800 Turci de la disele mOnăstiri 
şi întrunindu-se foi mară unii corpii de 2600 omeni 
cari, eşindu din întăririle monăstirii, atacară cu fu- 
rie corpuli lui. Caravia şi li înfrânseră omorându'i 
peste '140 de 6meni. Uni oficerit inferiorii de ai 
lui G&. Olimbie lăsândii, în timpuli luptei, postulii 
ce oecupa, allergă în pripă să vestescii pe cei-l'alţi 

!
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„curagiuli; ci, retrăgându-se passă cu passu,. ves- 
pundâi la invitarea ce li se făcea, din partea 'Tur- „cilori de a se preda strigândi : -„ Bien nu se 
predaii lesne“, şi Inpta continua, cu disperare. 

| Astii-felii, obosiţi de nă luptă atâtu de îndelunga- 
tă şi grei strimtoraţi de număruli inamicului, care 
aci îi ataca, aci se retrăgea, erolohiţii se apropia- serii, ca la nă biitaie de puşcă, lângă unt piiriiaşia secatii, numită Gura-Verde!, unde, aflându-se uşe- „dati căpitanului românii Ioniţă Horea, luă şi el parte “la luptă şi isbuti să, respingi, furia Turoiloră, ata- 
cându-i cu multă impetuositate şi causându-le 

ajutorul lori şi G. Olimbie care apără cu multi 
eroismii retragerea Zerolohiţilorii. In timpuli aces- 

„ter retrageri precipitate . comandantulii-şefu, N . 
Ipsilante îşi perdu calulii, şi unit officiert francezii care se afla, presinte, îi ofteri cu mulţi, amabilitate 
calulii săi şi asti-felt scăpă de pericolulii ce'li ame- 
ninţa de a cădea prisonieri.;V&dândi atunci Turcii, 
că focurile armelorii creştine crescâu şi că noptea, 
se apropia, nu mai înaintară, ci se întârseră îna- 
poi la mânăstirea, Şerbinesci, a ducândii ca, troffee 
alle victoriei lorii, unii stegii, celle 2 tunuri alle 
Batalionului-sacru, 37 de prisonieri Terolohiţi şi 
nisce musicanță ţigani, Vîntue cari unulii, proftându 
de întihereculii nopţii, fugi din monăstirea Şerbă.- 
neşti şi se întorse la tabără, | 
„Turcii perdură în acestă luptă, peste 500 morţi 

ui mare înfrângere. In intervallulii acesta sosi în - 

a
 
e



  

şi râniţi. Pe lerolohiţii luaţi prisonieri în dioa a-. 
ceea, îi trimiseră la Constantinopol. - | 

A doua di, revenindit Tureit din noi asupra 
eveştiniloră întâmpinără la susu-numita posiţiu ne 
„Gura-Verdii uă resistinţă atâtii de înverşunatii din 
partea lui 1. Horea. care păzea acolo cu 50 de pan- 
duri, în câtii fură popriţi de a. merge mai departe. 
In acâsti, affacere focurile durură .24 ore aprope, şi .. 
Turiit, perdându peste 200 Omeni, fură coprinsi de 
spaimă, de acestu eşecă neaşteptati. Şi deca nu- 
mitulii Horea, arii fi priimiti, în intervallulii acesta, 
vre-unit micii ajutorii de unde-va, sâi deci nu “i 
“Sari fi înpucinatu muniţiunile de resbelli, fări 
îndoială că toti acelii corpi de Turci arii fi fosti 
cu desăvărşire nimiciti, şi armele creştinesci ari 
fi vepurtatii acolo uă victorie din celle mai străllu- 

„cite. Dâ” aceste două neajunsuri siliră şi pe acesti. Ș 
bravă şi mândru românii a se vefugi în padurile şin 
munţii de prin "prejurii, scăpândă usti-felu prin 
eroismulii săi din mâinile inamicului D, | 

  

1. Acestii Horea, după complecta potolire a resedlei, pri- 
begea prin păduri. Chiămându-"li însă autoritatea locală îlii 
orăndui Câre-Serdar în România mică, unde elit îşi împlini 
datoriile cu multii zelt şi esactitate.. Intr'uă qi, închipuin- 

“du-şi că la unii sată se întâmplaseră Gre-cari desordine de 
uă câtii de şspte hoţi, allergă acolo şi, foră a-i cunâsce eine 
erai, puse mâna pe că şi-i omori îndată. Dâr Gindii-că 
din nenorocire, se îutemplă ca aceia să fie Turci, şi fiindti-oă 
cei-l'alţi tovarăşi şi correligionari ai lorti. ce se mai afla



„106. 
Dupe acestă jalnică dramă, înfiicoşâidu-se Ca- 

ravia, trecu, for" a, îmai perde timpi, în Austaia. 
Resturile nenorocitului Batalliont-saeru se refu- 

- giră în pădurile din apropiere unde pribegei goi, 
desculți şi flămândi, ascungându-se ca firele stlba- 
tice în cursii de uă stptâmână de dille. In cuisuli 
acesta G. Olimbie se silea în totu chipulu să-iscâţă 

„din păduri, spre a-% duce la cea-Paltă oştire ce 
„erea tăbărâtă lu Romnieii; ânst er nu consimţeu ; 
„Numai când-se vădură constrinşi de tome, atunci. 
eşiră singuri şi se duseră, cu uni steguleța ali 
lorii, la mânăstirea Cozia. o | 

Nenorocirile acestei lupte, care oceasionă în- 
frângerea, oştirii creştine, avură drepti resultaii 
descuragiarea şi disperarea căpeteniiloru Şi a Os- 
taşilori creştini precum şi stingerea, revoluţiuner 
di.1821] în România. | | 

Fie-care din căpitani şi din ostaşi, sub impres- 
siunea grâzei, de înfiringereu ce cercaseriă, se gră- 
biră a, lua, la timpi precauţiunile necesari: spre. a, 
conjura, mai 'nainte de tote, pericolulu care ame- 
ninţa securitatea, lori personală; şi pentru acesti Ş 
Scopă mai multi, după încetarea acestei nenoro- 

  

âncă pe pămentulă Româneseii, socotiră acesta, ca uă resbu- 
mare precugetatiă şi provenită din ură în contra Tureilorii, 
de aceea, prin uneltiri vielene, prinseră pe numitulii Horea. 
şi-i trimiseră legatii la Paşa de'la Vidin, care-i dete du. 
rer6să morte prin ţepă. " 

: (Nota rutorulut:.



  

cite lupte,: se intârseră - la Râmnicu, spre a se 
chibzui acolo în linişte despre ceea ce avâii să facă. 

Atunci comandantuli. lori supremi, Al. Ipsi- 
lante, ca să reanime şi să mai esciteze ambiţiunea, 
şi curagiuli: ostaşilorii şi căpitanilorii săi, îşi de- 
puse tote silinele, încercându-se în toti chipulă, 
atâtu prin “poveţe cum şi prin discursuri entusi- 
aste a-i îndemna; să'şi veocupe posturile cu băr- . 

„băţie şi să maf încerce âncă ui dată, sorta arme- 
lori, . der tâte furi în zadară căci er: coprinşi de 
spaimă, nu mai dai ascultare nici poveţelorii aici 
îindemniărilor sâlle. Văgândii Ipsilante atâtă nebăr- 
băţiii la denşii, se simţi şi elă, la rândulii săi, co- 
prinsii de desgusti şi de uz, complectă, indignaţiune 

“către dânşii, mai cu semă când vEdu că şi I. Farmake 
se depărtă de elii şi trecu Oltuli spre a se - întări 

“la Curtea de Argeşii. Cu tâte-acestea, Ipsilante, stă- 
ruindi âncă în hotărârea sa pe de uă parte lăsă, 
uă mică garnisonă ca ante-gardă, la Romnici, i 
pe de alta, binuindi şi elă Ensuşi urdirea vre-unei 
trădări, plecă în aceeaşi di cu cel mai intimi din 
oficerii să subalterni şi cu câţi-va ostaşi la, mâni- 
stirea, Cozia, — uă distanţă ca de 2 ore în susii de 
Romnicii,— de unde apoi trimisse pe ascunsi pe Cas- 

- sani, către împiegaţii carantinei Austriace de la 
Turnu-Roşu, ca să midlocescii, în vederea unori e- 
ventualităţi, pentru permissiunea, trecerii sâlle pe 
pămentuli Austriacu, a] 

Ipsilante mat aşteptă la mănistirea Cozia vre-uă 
12
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4 meu , 

săptămână de dille, şi pe când elii se chibzuia, în 
tote dillele împreună cu cei-l'alţi, cum şi ce felii să lucreze, nutrindii âncă speranţa de a, continua lup- 
ta, se pomeni de ui dată fără veste, că ostaşii, pe cari 'I lăssase în garnisoni la Râmnicu, aflândă de lup- ta lui Horca cu Turcii părăsiră postulit coprinşi de 
spaimă, şi se întârseră la densuli. In acest intervalli mai priimi şi nuvelle nemulţumitâre din Moldova. cum că, oștirea de acolo, din causa unirii coman- dantelui G; Cantacuzino cu boierii Moldovei, pre- cum şi că, din causa multelort intrigi şi uneltiri, 
se afla desbinată în mai multe: facțiuni şi amenin- 
ţată chiar d'a. se. desfiinţa,acestii concursi de îm- 
Prejurări “1 turbură şi mai multă mintea, îmmul- țindu'! toti d'uă-dată şi neodihna şi mahnirea de 
care era dominați în adânculii inimei sell. - 

- In faţa, unet asemenea, stări de-lucruri, cei mai 
înţellepți şi mai esperimentaţă din officieri, delibe- 
rândi seriosii între dânşii, predomină, ideea, lui go 

„ Olimbie, care, avândii în vedere împrejurările, mai 
- cu sâmă lipsa.de bani şi altori trebuinciose pre- 
cum-şi împuginarea, oștirii creştine, povâţuia,.să se | 
i6 hotărîrea, de a părăsi ţ&rra Româmâsci, şi, tre- 
cendi prin. Austria, si mârgă în Grecia spre a con- | 
tinua,. lupta. =". Sia | | 
-- Ipsilante de şi uniti cu acestă, hotărire,: care fu 
adoptată de toţi, nu consimţi &nst din t6tă inima, 
Adunândi deci, atunci îndată, pe toţi ostenil sti, se 
puse în midloculii lori, şi pronunţă. aceste ultime 
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„179. 
cuvinte, pe care, le publică în mă şi înscrişi, 

| „Ostaşilori! dâr'e ce dicii? s să mă ferâscă Dumne- 
des, iu VOiu să păteziă. acesti frumosi şi gloriosă 
nume! Adresându-ină | cite vol, uă turmă de ne- 
vrednici foră băibăţie, arii fi păcati « să daii acestă 
nume vo, miserabile si terrătâre fiinţe! Trădările 
și conspirăţiile pe care voi ile-aţi urditii pe sub mână, 
mă silesci a, vă părăsi. Din momențtulii acesta, veri 
'ce legiimerita între ; mine şi voi este desfăcut, Der ” voii purta singurii în adâncul inimei melle ruşi- 
ne, pentu € că ami voită să ve conducii pe voi,icari 
v aţă călcat j jurământul, şi cari v "aţi arătatu tri idă- „ „tori înaintea, lui Duinedeiă, înaintea Patriel şi îna- înteă şefului vostru. Voi singuri 'mi-aţi răpită glo- ria, Când eii dorâmii să cad bărhătesce pe câmpulii luptei. Acum eii mg depărtezia de vol: Er voi, raer- geti, allergaţi la, Turci, cari vă suntă „prea, amici şi impărtăşescii cugetările. Vâstre ; lăsaţi pădurile - şi munţii şi uniţi-vă prin legământă cu Turcii; liaţi-vă « cu dânșii de' mâini, din care mâini alle lorii esevai! âncă, aburuli sângelui Pat iarhulut vostru şi alu atâtor mii de vietime! Resouimpăraţi- vă sela- via cu totii ce aveţi mai pregiosii în viaţă, cu on6rea, 

consârteloră şi a copiilor voştri. I6ri, voi,- ostaşi Eleni al Batalionului sacru! voi, cari de şi trădaţă toti nu Vaţi sfiibi a miri: pentru Patria vostră,, priimiţi, prin glasul mei, mulţu mirea naţiunii n6- stre. Fiţi încredinţaţi, că în scurti timpi se va ri- dică trofeii' de glorie, prin care fata vâtră . -se



va transimite la g6neraţiunile fiitore, pentru eterni- 
sarea, memoriei vâstre, I&r numele aceilora, cari mi 
a remasi credincioşi, se vori săpa cu lit tere ne- 
şterse în adânculi i inimei melle, şi suvenirea, lori 
va fi unica mea consolare, în totii restului vieţei 
melle. 

«ler pe tine, spei jure trădători i Savva, şi pe 
voi desertorilorii, C. Duca, B. Car avia, B. Bi lan, 
înveutăţite Scure, G. Manu, Grigore Sutzu şi alţi fa- 
narioţi, câţi aţi. fostii primii autori ai retragerii şi | 
a desființării 6stei melle, vă last în prada urei, a 
dispreţului omenire, vă lasii în drepta resplată a 

„lut Dumnedeit şi sub blăstemuli posterităţii.» 
După acesti amarii discurs, hotărârea plecării lui 

. Ipsilante fa imediată pusă în esecutare, şila 15 Iunie, 
priimindii permisiunea de la autor ităţile Austriace, 
se îndreptă, însogitii de Olimbie spre hotarulii Ţărrei, 
la Rîul- Vadulut, Acolo fu popritiă de Bimbaşa Ana- 
staşie Arghirocastritulu, „eare-"i cerea, cu forţa, le- 
file neplătite a, ostaşilorii ce avea, sub dânsuli, a- 
diiogândt, pe lângi acestă cerer e, şi multe alte ame-. 

„ninţări. Ipsilante, vădendu neînduplecarea numitu- 
lui fu nevoiti! a respunde, din propria, sa, casettă şi | 
din împrumuturi ce făcu dela cei de pelângi, dân- 
sulă, cinei-sute galbeni, şi asţii-felii scăpă de nu- 
mitului Ar ghirocastrit 'Trecândii hotar ulă, Ipsilante 
intră în carantina Austriacă î împreună cu fraţi săi 
Nicolae şi Gheorghie Ipsilante, cu G&. Orfano, Gar- 

„nofski, Cavaleropulo ii alţi şepte intimi ar sti, cari. 

.



“i însogeiiin cualitate de servitorii După acesta, elu 
midloci în urmă d a se permite şi intravea evolohi- 
țilorii în Austria, pe cari austriacii, îi priimiră f6- 
ră întârdiere î în carantină, i6r pe cei- alţi căpitani 
cu Albanezii ît popriră cu desivănșire d'a cilca pe 
piimentuli austriacă. | 
După espirarea dillelora de carantină, pe când 
Ipsilante credea, că avea sii fie liberatit, pe neaştep- 
tate se vedu, din înalt Or dinii imperătescii, popritii 
împreuni cu cei duoi fraţi ai săi şi inter natii, pe 
terminii de şese ani, în cetatea Munkacs din Unga- 
ria. Acolo, uitându-se în tâte dillele Ia mâna sa cea 
dreptă (care era. tăiatii), îşi aducea aminte de străl- 
lucitele selle isbândeide la, Dresda, şi comparându- le 
cu nenorocitele lupte din România, se consuma, de 
durere pont ce fini Ţ prin a cădea în cea mai cumplită 
melancolie. 

După „espirarea internării selle ,: Ipsilante. fa 
transferati la Viena, unde fu i icrăşi pusi sub prive- 
ghiere polițienesc, în cursi de şese” luni, - fiindii 
popritii, până la uni timpă, d'a comunica cu veri- . 
care. în celle din urmă , la anulu 1828, Ianua- 
rie 7, gi de sâmbiui,. “Alexan dru îşi dete obşte- 
seulii sferşitu, în vârsta de. 42 de ani 2, lissându 
a 

1) Mulţă pretindă că Ipsilante arii fi murită de otravă; 
"alţii ir că după. liberarea sa de la Munkacs, mergudii din 
ordinul împăratului Russiei la 'Triest şi întorcându-se 
mai în urmă, s'arii fi bolnăvită pe dramă şi arii fi murit la
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epocă în istoria, ţerreloră Aoldo-Romaâne,, ir na- țiunei Ellenice uă etern, şi neştersă, suvenire de recunnoscinţă pentru atâtea. generâse sacrificii « ce : făcu atâtu eli personali câți: și ilustra sa, faznil-: lie, sacrificândi, după vremi, totul pentru libera- rea, şi reînvierea Greciei. 
Toţi cari însogiseră, pe” Ipsilante peste hotaxele țtrrei Românesci, după. terminarea carantinel, fară, lissaţi liberi şi neșupiiraţi de. austriaci, I& căpi- tanii şi ostaşii, cărora, austriacii le refusaseri, intra. 'rea pe pământulii lori, se întârserii în interior ulii Ţerrel şi se refugiră, respândiți prin celle mai malte şi mat nefecuentate. locuri alle Carpaţilor. Unii inta” “"Enşii, travestindu-se, se strecurară prin poteci şi rămaseri, necunoscuţi ; alţi i iâr avendu cunno- scinţe cu păziţorii locali, şi mai cu s6mă prin mi- * tuiii de bani, isbutiră, să scape pe pimânturile 

Austri iei, 

După plecarea lut Tpsilante, G. Olimbie luă drumulii s Spre mănăstirea, de la Curtea de- Ari geşi, şi 'găsindă acolo pe T.  Farmake, închisă de câte-va 
dille înta”& &nsa, se: aniră împreună şi ficură ună nu- merit de 450 de ostaşi. Dâr înformându-se în: acelaşi 
timpii că Turcii se apropiaii îuisogiţi de Sava spre ai ataca, avândii şi dorinţa de a trece prin Moldo- e 

| 
Viena. T6te: acestea suntă mai: multi nisce versiuni ne-- sigure, nefiind bazate pe nici uă dată positivă, 

„( Nota dator "uluă). 

P
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va in Bassarabia russâscă, plecară d'acolo, şi, după 
uă călletorie din celle mai ostenitâre şi mai pericu- 
16se, ajunseră în fine la mânăstirea, Seculii din Mol- 
dova. Urmăriţi nsă de aprope de unii. corpi : de - 
oştire turcescă, nici n'apucară âncă si ajungă bine 
şi fură popriţi de Turci d'a, înainta mai i departe. Cu 
tote astea ei, fiindu bine întăriţi, se apărară pentru 
"câte-va dille din monăstire. Der în fine Turcii, prin 
trădarea unui egumeni bătrână, tăindi pe din 
afară apeduculă ce communica cu interioruli mă- * 
nistirii, aşa de mulţi constrânseră pe cei. închişi 
în întru în câtă Parmake fu nevoiti a se încrede în 
promisiunile şi'n viclenele linguşiri alle căpitanului 
Turcilorii Salim-beii şi a se supune cu câţi-va os- 

„tași, “predându-se făra. condiţiune la, discreţiunea 
lui : der' îndată fu trimisi la Constantinopoli, unde 
fu şi decapitat. Ier Olimbie, persistândă în zelulii , 
său patriotici, nu voi să se predeu, ci dândii foci 

„erbăriei ce se afla în interiorulii - “monăstirii, peri . 
„de bună-voe pradă a flacăriloră, lăsândi ună nu- 
“me nemuritori în istoria, indipendinţei scumpei - 
selle patrie D. | 

Savva ânsă şi cu Saric-oizu in cualitatea lori de 
locotenenţi ai lui ITehaia-Beii, urmări şi prin- 
dâi câţi străini pribegi şi pământeni cunnosc6ii şi 

1) Lectorulii pâte găsi nă desriere mai detailliată despre 
acesta, în opulii istoricii de A. Xordillo. | 

” (Nota Autorului).
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pe câţi alţi le predaii sătenii, 6meni cu totul ino= | cenți şi pe carii îi trimită pe tote dillele în Bucu- "vesci la, Kehaia-beiu. i. 
+ Trădări de -asemenea : natură, se comitâă şi în Bucureşci de câtre Ebrei, Arment şi de către nis- ce răi-voitori: correligionari ai noştrii, carii pârau pe fraţii lorii.ca, revelli la Turej D, 
Numărulii acestori victime. se urease până la 900. 6meni;: astii-felu ex închis6rea particulară, a „lui Kehaia-beiu:- (care erea în pivniţa.. caselor Vornicului Ioniţă. Drăgânesct),":nu'i mar încăpea. : De aceea, vrându Kehaia-beiu să o golâscă, pe cer mai Însemnaţi d'intw'ânşii i inainta din când. în când la Paşa, de Silistria care şi elu, peunii Omora, pe-alţii "1 trimitea la Constantinopole ; i&r pe cei mai' de rândi începu, din diua St. Apostoli, 29.In- - „nie, a". esecuta spândurându-i şi decapitenda-i 

    

_ . a , 

: 1). Aceste trădări le făccă,. uniă din patimi icr alţii ca să arate servici Şi să câştige favârea Turcilorii pentru seo- „urile loră, precum se vădu unii 6re-care M. Mariţenu, fiiulii” Medelu : Gheorghie vel-căpitană, carele vădendi pe unii sătână bulgară anume Stoiană, din satulă Dobreştă, ce venise la oraşii cu lemne de vândare —: îlă pârâ de rebelii da dreptulii la Kehaia-Beiu; Acesta, cercetândă şi pe alţi | despre numitulii Stoian, nwlă găsi întru -nimică vinovată, Dâr' în fine, - de necurmatele strigări alle trădătorului, Ke- haia-Beiu porunci ca pe Stoianti să-lă. decapiteze înaintea casei trădătorului, ir caru cu boiă sol trimiţă înapoi la familia luă văduvită, | 
a (Nota Autorului), N



„Acesti sângerosii spectacoli. în curs de dou& 
luni se presintiă, necurmati în tote dillele, la ve- 
derea. poporului Bucurescenii căruia nu 1 era per- 
misi -să ridice cadavrele şi si. le îngrâpe înainte 
de trei dille. Cu modului acesta Kehaia-Beiu, pe de 
uă parte îşi deşertă închisârea, i&r pe de alta nu 
lăsă în viaţă pe nict unulă din martirii creştinis- 

„mului şi ai libertăţii, şi astii-felu se potoli nesăţi- 
6sa lui sete de sânge, 

Turcii încoșiţi: de Sawa, îşi urmai cercetările 
trecend prin orașe şi prin târguri. In fine, aflânai că 
Ipsilante s'a. închisă în mânăstirea Cozia, numai. 
de câtii trecură Oltulu şi, după sosirea lori acolo, 
se informară că Ipsilante se refugiase în Austria, iâr 
moniistirea -0 găsiră occupată şi întărită de Ma- 
taragi- Başa, şi de serdarulii Diamandi cu familia sa, 
Şi cu uă sută-şesse-deci de ostaşi, pe carii înconju- 
rându'i îi somări să se' predea. Mataragi-Başa, - 
enst, călăuditii de uni călugări, scăpă nâptea cu 
câţi-va ostaşi. din monăstire, i6r. serdaruli Dia- 
mandi. dupâ uă stăruinţă de câte-va, dille, se indu-: 
plecă, în celle de pe urmă, de amăgitorele promi- 
siune alle lui Suwa, şi eşi spre a cere ertare de la 
Eforulii Silihtari, rugându'lii si-1 lasse viaţa şi 
să-1 asigure famillia. - Silihtari îi promise cu ju- 
Tămentii, că tote “acestea se voră pădi întoemai, 
“foră ca să aibă cea mat mică înduoială, şi- "li tri- 
mise împreună cu ostaşii săi, 2 steguri și 2 tunuri



186. 
(remase de la Ipsilante) la Bucureşti, spre u se închi- na şi supunelui Kehaiă-beiu. Acesta, ânsă "1 înaintă pe toţi la Paşa, din .Silistria, care şi el "i trimise de acolo la zalhanaoa de. Smeni din! Constantino-. . polii, unde fu decapitati împreună cu toţi ostaşii - sti cei mai însemnați ; ier şâpte-deci din Gmenii ser-. darului Diamundi remaseră sub pază în închiso-. "rile 'de la Constanţinopoliă, Asti-felă. fu sferşi- „tului şi alu. acestui bravi. luptători care a bine meritatii cununa, de martirii ali. libertăţil. 
. Dup& acestă, faptă, aducându-și Savva aminte:'că G. Olimbie şi I. Farmale, erai întăsiţă la, Curtea, de Argeşii, se reîntârse.cu "Turcii în România-Ma- re, spre a-'i urmări şi pe dânşii. : i 
„Ajungândi dâ” cu. multă. sete la, dissa. mânăs- tire nu putu să'şi satisfacă dorinţa, căci sus-numi. ţii căpitani plecaseră cu câte-va dille mai 'mainte, îndreptându-se spre Moldova. Oştirea, turceseă, ina- intândi atunci până la Câmpu-Luangiă, spre a'se încredința, despre fuga lori, şi despăiţindu-se ca 

la 200, de turei, înaintară risipiţi -ponă la mOnă- 
stirea Anin6sa,- unde găsiri refugiaţi. întmânsa,. unii număra de. Zerolohiţi-şi Albanezi, carii se re- trăseseră acolo, în urma nenorocitei- lupte de la " Drăgăşâni. Aceştia, îndată, ce vădură pe. Turci de . departe, cregândii. că după dânșii eraii şi alţi mar. mulţi, eşiră din monăstire. fugind care cum: pu- tu prin păduri, spre a-ŞI scăpa viaţa; cu tâte: acestea Turcii prinseră vre-0.24 din cel mal slabi,



pe carii şi ommorâră îndată ; mal în urmă, prin- 

seră, şi alţii duoi pe cari 1 aduseră vii, i6r cei-lalţ- 

depărtându- se mai scăpar i cu viaţă. La întoreel 

rea lori Turcii deteră foci mânăstirii și o prefâ- 

cură în cenuşă. 

După risipirea oştirei creştine, unii preotii nu- 

miti Popa-Sârbu cavaleră rusșesci din tovariişii 

lui G. Olimbie, luând cu densuli 15 ostaşi, 

sub. influinţa entușiasmului concepu ideea, să, for- 

* mede uni corpi, de ostaşi ca să atace pe 'Purci. 

Trecendu dâri prin munţi la. Moeţi (hotarul ţer- 5 
rei-Romănesci despre Ungaria, ca la 12 ore de- 

pârte de, Câmpu-Lungii) isbuţi să adune peste 300. 

ostași din Greco-Sărbii respăndiţi în partea locului. ” 

Aşedându-se cu acestia, pe muntele Colţei, la posi- 
iunea numită Vallea-Muierii, aştepța, sosirea Turci- 
lori carii, ajungendii pe la inceputulii lut: ulie, îim- 

preună cu Savva, se încăerară în luptă în diuăde 11. 
ale aceliaşi luni. In acâstă luptă, Popa-Sârbu ridică 
într 'adeveri trofee de victorie, omorândii'peste 120. . 
deTurei. A doua diostaşii lui vădându că numă&rulii 

„Toxciloră din ce în ce se mărea şi fiindi îndem- 
naţi de câtre offâcerii graniţei Austriace d'a, se 

„refugi pe pâmântuli lori spre a-şi scăpa viaţa, se 
coprinseră de frică şi intrară în carantină. Apro- 
piindu-se de hotari Silihtarii-aga, şi | Sawa, cu 800 
de Turci, cerură de la împiegaţii carantinel ca să 
le predea pe retugiaţi, şi dacă nu consimțeii ai, 

„preda pe toţi, de pe Popa Sârbu îlu pretindgă



/ 

din carantină, : -. E 

Sa 8. 
cu stăruința, Austriacii nu credură, demni a ceda la. cererea 'TureiJori şi, de ună cam-dată, refusară a se supune la, pretenţiunile Turciloră; d” mat în urmă, din consideraţiuni politice ca să men- - țină relaţiunile de bună, vecinătate, promiseră că pe -Popa-Serbu lu vor scote din Carantini şi că-"i voră lasa liberă şi armati pe pământul Românesc D. a Ie Cu modulii acesta am bele părţi remaseri în bună înţelegere şi a, dovia, di, 14 Iulie, dândii Austriacii armele în' mâna, urmăritului preotii şi pe unii ser- vitorii ali să, îlă scosseră sub pază din hotarele lori. A cesti duoi nenorociţi, îndată ce se aflară pe pământului Româneseii, fară, din nuoii urmăriţi de către Turci priu stânei, prin văi, prin munţi şi iîpe, şi, luptându-se la. toti bassuli, răniră opti Turci. Peste puţinii servitorulu cădu mortii, iâ”' Popa- Serbu alunecându de pe uă stâncă: n se frânse sa= bia. Atunci Turcii năvăliră asupra lui şi-l prin- seri viă; apoi legându -lă îl duseră la Bucureset şi DA NI IRA | 
1) Adevărul este că impiegaţii Austriacă temându-se . ca nu cum-va Turcii, după obiceiulii loră barbarii, să vi- | olese hotarele (precum s'a şi intâmplatii în timpulii nego- țiăriloră cândă 150 Turci, înaintând departe peste hotare coprinseră carantina pe la spate, că ne-avândă puteri . de ajunsi spre a se inpotrivi 'Purcilorii. nu putură face intu”- altii-telă, decâtii nuinat scoțând condiţională pe prectulă: 

" (Nota Autorulut).



"li imfățişară la Nehaia-beii. Acesta "li întrebă „de- 
că sângele turcescii este dulce?“ iâr' eli, toră, işi 

perde cur agiulă ș şi mândria sa naturală, răspunse: 

că dâcă nui s'arii fi frânti sabia “i sară fi părută 
mal dulce de câti 1şi închiputesce dânsulu. După 

aceea îlu trimise la Silistria,, unde fu decapitatii. 

Sava, dorindii se îndatorede peiubiţi sti Turci, 

"se silea, în totii chipulii cum să correspundă, mal 

multă înverziuuării vrăjmaşilorii creştinătăţii, și 

astui-felii în timpulu diferitelori espediţiuni co fâ- 
cea împreună cu dânşii, esecuta plinii de rivnă uri- 

ci6sele datorii alle serviciului sti, care servicii 

consta intru a urmări, a prinde şa omori pe fie- 

care di creştini culpabili şi inocenți. 

Săturându-şi în. fine acestă tovarăşi ali Turei- 

lori setea ce avea de sânge, aşa de multi se în- 

tunecă, în câtii vită că 'Purcir consideri, ca uă sa- 

eră datorie, impusă de religiunea lorii, de a, recom- 

pensa pe creştini omorându-i. Deci, Dumnedeii nu - 

resplătesce. îndată, dupt faptele fie-căruia, nu uită, 
însă nici uă dată. Astii-felu, după ce Turcii reu-: 
şiră întru a stinge cu desăvârşire mişcarea revo- 

- uţionară din ţârra Românscă, er se simţâii neîmpă- 

caţi în cugetulu lori, da nu unelti ceva spre a se 

scăpa şi de Sawa,(singurulii căpitani ce mal remăse- 

se d'între cet conjuraţi, împinși de Eteriă, d'a începe 
mişcarea, revoluţionări). Prin acesta et credâii că - 
cu dănsulu se va stipi cu desivârşire de pe fața 

pimântului românescii şi veri-ce umbră de spiriti 

sa



revoluționari care, în acea epocă, se lăţisse mai preste “totă ţârra. Aceste tendinţe alle Turcilori fură forte multi Incuragiate şi de consiliile ce le da agenituli austriacă Udrizii ') care, pă lângă alte multe, ficu cunoscuti Tureilori că şi Sa- wa, unită fiindă la începutii întru tâte câ cet alţi evoluţionari, ridicase şi el steguli libertăţer în Bucuresci, 'Purcir, cotisiderândii acesta ca uă mare crimă, declarară în mânia loră pe Sawâ întru tâte cumplice la, revoluţivne şi pria urmare culpabilă. | „De şi Sasa avea tâtă înlesnităa ca să scape re- fugindu-se în irăperiulă Austriei, după cum îl consiliasseră, în diferite oceasiuni, năulți din amicii. - sei de arme, cu tâte acestea, 6lă stăruiiă întru d da, credăinânti prombissiunilorii Jinguşitâre alle “Turcilorii, cu speranţă că pentru serviciele făcută lori, va, dobândi de la ei onoruri, decoraţiuni, Ş. 6. |. şi âhcă şi mai multii, că prenuriărându-s6 „în prima clasă de boieri, va fi în urmă orândiiti de dânşii mare spătaru ali oştirer pământene. Le- "gânată dei asseuienea, deşărtă speranţe adoiriea, tă 
visse dulci, fâr” a, se gândi că de multe ori omul - - “propune întruni felii şi Dumandau: dispune. în- baltă felu, a E 

Pe la; finele lui Iulie, Kehaia-beit orâoiiă Etoru- 
1). Din causa atâtoră neomenâse fapte, acesti intri- gantă fiindii la rândulii săi persecutatii şi elă mai în urmă de către chiar guvrernu'ă săi, fu scosi din postulii ce ocupa, şi condamnati pe tâtă viaţa sa la închisâre. — - (N. 4.). 

a
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lui Silihtari, care cutreera “ţ6rra: cu: Saxwa, a re- 
gula lucrurile în provincie restabilinău ordinea, şi 
linistea, şi a se întâice apoi câtii. mar curând îm- 
preună cu oștirea şi cu Sawa la Buciiresci, spre a 
se repausa şi a'şi lua, fie-care recompensa după ser- 
viciile sâlle, conformii 'ordinilorii ce gicea, câ, ari fi 
priimitt de . curând de la Paşa din Silistria. Toti 
asemenea scrise în'particolari şi câtre Sava. 

După : ce. susnumiţii priimiră acesti ordini în 
serisii;. începură să âşede: pe la, fioicare oraşi şi 
tergu de prin districte; garnizâne. de câte 8-10 
Turci, sub contanda unui superiorii cu titlu de 

„ Beşliii. 1) Ier'ercu restulii oștirii se intârseră Şi ine 
inară în Bucuresci în gina, de G''Augustii, înainte . . 

„de apunerea s6relul,; cu mare pompă după obiceiul 
tureeseii, Ostaşii se împirţirii pe la cuartirele ce li * | 
se pregătiseră mal de 'nainte:în oraşii, ic Sawa se . | 
îndreptă spre strada Tabaciloră, la propria; sa casă, 
de unde. impărţi şi el: pe ostaşii de sub dânsulii 
cala 800 de Gmeni, pe la casele: de; prin prejură, - 
prin suburbiile Protopopului 'şi Olteniloru. 

Îndată, diipă: sosirea, lui Sawa, Kehaia-beit ri= 
nise la dânsuli pe unulu din cavaşii set, prin care, 
esprimândiă, după Gbiceiii, ca ui probă de sinceră 

 favâre, bucuria; ce simţisse pentru. sosirea lui, îli 

1). Și aceştia mu lipsiză-d'a face'niaă în urmă acelleşi a- 
trocităţi ca şi capii loră, contra locuitori lorii creştini. 

| ÎN - (Nota autorulei),



invită, totii-ună-dată, a se presinta la densuli cu 
toţi căpitanii şi officerii săi “subalterni, spre a le 
comunica formali firmanele de mulţumire ce pri- 
imise de la, Paşa, din Siliștria, din ordinulă Inalter 

- Porţi. SE e 
„A doua di Duminică, 7 alle acelliaşi luni, pe la 
10 ore 'de diminâţi, după ce se înţellese -Sawa, cu 
suscitatulu Udritzki, ca şi densulit si, se afle faciă 
la.convorbirea sa cu Kehaia-beiu, se giti atâtu elu 
câtii şi Debi-başa Mihale şi Buluc-başa Ghencea, 
cu „hainile lori. celle mai. precise, şi luândiă cu 
denşii ui escortă de. ondre de 25 de ostaşi, cei 
mai aleși, plecară cu toţii câlări la casa logofătu- 
lui Belliă din poduli Mogoşiei, unde era instalati 
atunci Kehaia-beiu şi unde Sava fâcusse juramen- 
tulii Eteriei în facia lui Galate. a 
„„Ajungândii acolo aceşti trei cipitâni, fură în- 

„ tmpimaţi de 'Turei la, intrarea lori cu uă priimire 
forte măgulitâre, care nu le lăsă nici cea mai mică 
bănuinlă. Der! până a nu apuca, să între în salonă 
Spre a se presinta lui Kehaia-beiu, pe când îna- 
intai în corridori , unde se aflau înşirăţi mai de | 
nainte peste 300 de Turei armaţi şi uă mulţime 
de poporii pentu affaceri particulare (p'intre cari 
mă “aflaiii şi ei însu'mi, trimisi fiindi de unchii 
mei, Dionisie Fotino, spre a mă înforma de la se= | 
cretarulă lui 'Kehaia-beii, Mihail Marcu, de'inte- | 

+



resanta convorbire a lui Sawa cu Kehaia-Beiu 1), 
de uă dată se audiri” p'între poporii detunări de . 
foci şi necurmate ţăcăituri de săbii, cu strigătulu 
“s'a omoritii Sawa!» Deli-başa Mihale înaintă apă- 

“ rându-se cu sabia, până la scari, unde fu şi elă în- 
puşcatu ; i Ghencea voindi să sari, de pe feres- 
tra săllei în drumii, fa asemenea omoritii ; nică 
unuli din cei aflaţi acolo, nu suferi ceia mat mică 
vătămare. Câtii pentru escorta lui Saxwa, care ră- 
mişese în curte, fu şi: ea măcelăriti; dâr unulu 
d 'intiânşii scăpând, allergă în pripă la cei alţi 
ostaşi, cari se aflati pe la cuartire, si'! însciinţă des: 
pre celle petrecute, spre a lua măsuri de apărare; 
alţi duot iri scăpară de morte trecândi în notă | 

Dâmboviţa, ce curgea, chiarii prin curte care se- 
mena mai multă cu unii câmpu de bătaie, din ca- 
usa mulţimei cadavrelorii şi a vărsării de sânge, de 
câtii cu nă curte de cuartirii generali. Din cada= 
vrele foră capi, alle acestorii nenorociţi ostaşi, u= 
nele furi aruncate -în Demboviţă şi altele afară 
din oraşii; iâr cadavrele lui Sawa, Mihale şi Ghen- 
cea, punându-se despuitte înti'uă căruţă ordinară, 
fură transportate prin Târgulu-'afară la Oborii, 
unde se ordonă, cu strâşnicie ca nu cum=va, st cuteze 
cine-va, sub verl-ce pretestu, a imornienta vre u- 
nulă din aceste cadavre. | 

  

1). Autorul vorbesce aici de aflarea sa de față în mo- 
mentulii când Sawa fa ucisi. 

1"



Astu-felu, cadavrele acestori trei căpitani, r&- 
maseră, acolo în prada căinilorii și a păsărilori ră- 
pitâre ; i&r capetele lori, âmplându-se cu paie, fu- 

„ră trimise la Silistria şi de acolo la Constantino- 
polă. . 2 , 

După acâstă sângerâsă scenă, ostaşii lui Kehaia- 
beiu, priimiră ordini. ca să omâre şi pe toți cel 
alţi Albanezi, câţi ai tostu irprejurulu lui Sawa,, 
fagăduindu de fie-care capu, drepti recompensă, | 
câte ună mahmudea (monetă de auriu, care pe u- 

„tunci avea valorea, de 25 lei). Atunci se deslânţară 
toți Turcii . călări, ca nişce leă setoşi de sânge, a- 
lergându cu. caii prin tote stradele Bucureşciloriă 

- şi, ca, sa dobend&scă mal multe din aceste monede 
promise, vai de nenorocitulu acella pe care sârta 
îl scotea înaintea lori : căci er pe ori-care creş- 

tin întâlni prin vre-unii loci mai dosnicu, îli 

orioraii, foră cea mai mică milă seu cercetare ; şi 
tăindu'i apoi capulit iu ţin6i în mână de pări, şi 
astu-felu ducsi în mână câte. 3, 4, icr unil şi câte 
5—6 capete, pecare presintându-le lui Kehaia-beiu 
ca capete de Albanezi, îndată primei de la, dânsulii 
recompensa fâgăduită. — Vedândi &ns& Nehaia- 
bei că, într'unu intervallii de 3 ore, numărului 
capetelori i tăiate, trecuse cu înduoitu peste nu- 
mă&rulit cunoscutii allu Albaneziloru, lut Sawa., as- 
cultândi toti-uă-dată, şi obser vaţiunile consilieru- 
lui său I6nu Băltăretzu, pe care-l respecta, nu- 
mai de câtii ordonă acellori fisre sălbatice d'a în-



ceta măcelulă, publicândiu, în același timpi, ordi- 

„nulă s&ă şi prin pristavi (vestitori publici) în tote 

respântiele oraşului, pentri u liniştirea şi consolarea 

poporului. - 

In cursulii acestei burburâri, Câţi-va din alba- 

nezi, fugiră  cerendu'şi scăpare şi ascundându-se 

prin nisce modeste căsuțe de prin măhalale ; alţii 

icr se refugiră prin viile şi prin grădinile de p'in- 

prejuruli oraşului, fie-care cum putu. Numărul 
celorii scăpaţi nu pote fi mat raare de 40—50, căci 

toţi cei-l'âlţi fară omoriţi. Unii alta corpi de 26 
albanezi, sub comanda unui căpitani Atanasie Hi- 

mariotu, neputându fugi ma! departe, din causa 

mulţimei Turcilorii cari coprinseseră acea suburbie, 

se refugiri la biserica numită Olteni, unde Inchi- 
dendu-se, fură înconjurați de câte-va sute de Turci, 

„cari bânuindă ca nu cum-va să fie şi alţi Albanezi 
intăriţi prin-casele: de prin prejuri, deteră focu 
casselori şi le prefâcuri în cenuşă. 

După ce, din ordinului lui Kehaia-beiu, încetă 0- 
morulă, prin tâte părţile oraşului, se ivi în aceeaşi 

„di, fori, veste, uăa, treea scenă totii atâti de fiorâsă 
ca-şi celle doue precedente : Albanezii cei închişi 
în biserica Olteni, fiindi treptati înconjurați de 
„unu numeru de peste două mii Turei, cari "1 somai 

a se preda, şi refusândii a ceda la somaţiunea, loră, . 
provocară uă luptă, din celle mai împismuite. Turcii 
se grăbiră să aducă duoă tunuri pe cari îndreptân- 
du-le asupra bisericei isbutiră să apringă învelişuli ;
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apoi spărgându uşile şi ferestrele se încereaii să stră- 
bată în întru, der nu putură, reuşi din causă că Al- „ banezii, fiiudă apăraţi de zidurile Bisericer, trăg6u la ţintă, asupra, asediatorilorii loră, din cari cel mai . mulţi fiindi Zaporojeni năvel6u eu multă sete casă 
apuce diferite ornamente de argintiu, şi banii ce în-  W'adinsu le aruncau Albanezii de pe ferestre, şi astu-feli cădâi morţi. cu grămedile din glânţele ce urmau după obiectele aruncate. | 

Acestă, disperată luptă, începândă de.la prânz dură tota, n6ptea, ponă când cei împresuraţi, r&- mânendi foră, muniţiuni , allergară la ună midoci de disperare : căci ei, despre revărsatuli dioriloru, 
trăgendu-şt săbiile, eşiră şi se aruncară în midlo- 
culii gldtelori Ottomane, unde, după unii înverşu- 
natii măcelii, abia duol, străbătendu rândurile ina- 
micului, putură să, scape. Aceşti Albanezi îşi ves= 

- cumpărară, sângele forte scumpi, căci numărul 
Turcilorii ucişi şi răniţi în acâstă, luptă, mai cu s6- : 

> mă alu Tâtaviloră şi Zaponojeniloră, trecu peste 800 
Gmeni, dupe informaţiunele positive ce avuii oca- * 
siune a lua de la, creştinii cari stăruisseră la îmmor- 
mentarea, morţilori şi la, transportarea, răniților | 
la spitaluri. 
Dupt- ce se împlinivă tâte aceste fapte, Kehaia- 

beiu care, după mârtea, lui Saw a, priimi şi gradulă 
de Paşă de 2 tuiuri, proclamă în tote dillele prin 
oraşii amnistia tutulorii acelora, cari Iunasseră par- 
te lu resedlă, conformă ordiniloru ce priimea de la
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Paşa din Silistria. Către acesta, mai conlucrândi 
şi ca Locotenenţii Domnescii împreună cu Caima- 
canuli Negri (venită în „Bucureşci la 3 Iunie) şi 
cu câţiva boieri din cer mai notabili în diferite 
afaceri, atâta ostişeşet şi adihinistrative precuni 
şi particolare, se silea, si liniştesciu Gre-curii' neo- 
dihna, ce donineă, între popori: Cu tâte aceste '&n- 
să el nu încetă, ponă pe le sfârşitulu lut Oatona- 
brie, din acellaşii ani, de a decapita şi spândura, 
prin respântiile orașului, une-ori până la 5-6 din 
creştinii cart se trădat ca amestecați în rescâlă şi 
din cari unii îŞI''renegarii şi credinţa îmbrăţi- 
şândă islamnisindi şi multe. femei, din celle de 
rândii, fiiră luate de ostaşit "Turci ca Gonsârte. | 

În urma acestori tote, poporuliă începu a. se mal linişti şi meseriaşi 'a se ocupa fie-care : cu 
meseria sa. Ordina: publică nst, fu considerată ca, 
definitivă restabilită, când reveniră în Târră boierii 
refugiaţi în Transilvania; căci 'presinţa, lori con- 
tribui forte multi la consolidarea liniştei şi a secu- rităţii publice, a 

Nu multă după aceea, unii din boieri plecari la 
Constantinopole, învitaţi fiindii de porta Ottoniană, 
Asti-feli după 105 ani, de a prima, Domniă stră- 
ini a lui Nicolae 1 Mavrocordati 1716, se curmi 
orânduirea fanarioţilorii la Domniă Terrei Ro= 
mânâscă; şi la 1822 Iulie I, retucepu şiruli .Dom- 
nilorii pimenteni pe tronulii României, prin alle- 
gerea şi orânduirea lui Grigorie D. Ghica VV. Du-
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p& revenirea boierilorii invitaţi la, Constantinopola, 
numitului . Kehaia- beiu se retrase din ţerră şi în 
locul lui se orândui uni Hagssan- Efendi Gavanoz- 
oglu, care avea, cu dânsulii. şi câte-va sutede Turci, 
cu ordinii d'a, nu se amesteca în affaceri!e Terrei ci 
numa întru a, menţine liniştea, publică, In fine, laa- 
nului 1823, plecară cu desăvârşire toţi 'Purcit din 
Terra Românâscă, | e 

Astii-felu, revoluţiunea, creştinilorii din 1521, 
avu în România sfer şitulii celii mai nenorociti. 

Cu i6te acestea ea contribui forte multa ia des- 
voltarea, socială şi politică a României carea se vădu 

- atunci scăpată de biciul străinilor domni Fana- 
rioţi. 

Acestă revoluţiune. mal servi âncă, nu puţinii. 
şi causa, (ireciei, prin diversiunea ce făcu, ocupândii 
uă mare parte din armata Ottomană, în Țerra Ro- 

- mânâscă şi împedicândi, asti-felu, în toti mo- 
dul pe urci de a cădea cu tâte puterile lor ă, 

_ asupra revoluţiunii care isbucnise în acelaşi timpu 
si în Grecia. 

a



„Reproducemii aici şi însemnarea, seu lista une! 
“mici părţi numai, din aceia carii ai fostii omortță, 
din ordini împerăteseu la Constantinopoli, prin 
diferite moduri barbare : 

Omorîţi prin spândurătore 

„Pre sfinţia'sa Patriarhul Ecumenici Grigorie; 
Metropoliţii Anhialei, alu Efesului, ali: Termovului, 
alu 'Thesalonicului, ali Adrianopolei, alu Nicome- 

- diei, fostulii ală Ternovului, ali Dercului, 1) ali So- 

zopolei, alu Metronului, ali: Soâel; Arhiereulu 
de la Arnaut-Kioiu ; toţi Vlah-saraiţii, trei preoţi 

patriarhiceşci, Protosinghelulii Efesului, fostului 

Patriarhii Cyrilă la Adrianopole, Arhimandritul 

fratele lui Alexandru, fiului lui Beizade Costache; 

Postelniculii Pantazoglu împreună cu frate-săi şi 

alţi mulţi preoţi : toţi aceşti de ma! susu ai fost 
spândurați. 

„„Decapitaţi ati fostă : Beizadea Costache Mo- 
ruzi, ” Hatmanul Mihalache Manu, Beizadea Ni- 

colae Moruz, Banului Nicolae Hangerii, Beizadea 
Mihalache Hangerii, Banu Panaiotache, Postelni- 

cu Nicolae Scanavi,' Logofătul Stefanache Ma- 

vrogheni, Logofătuli Theodorache Rizu, Banu 

Gheorghe Mavrocordati, Comisu Alecu Ralli cu 
fiulu lui, Paharniculi Gheorghe Therapiano, Hat- 
manuli Costache, Gheorghe care-și perdu vederea * 

1). Unchiu a lui Dionisie Fotino.
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în inchisâre, D. Theodosie, Lambichie Sarafi, Afen- 
duli cu fiu-săi, Dimitrake Sari, cel duoi fil at lui 

„ Iordanache; şâsse. din. notabilir Smirnei şi şesse-. 
deci şi patru : din classa, a, doua şi alţi mal mulţi - 
creştini necunnoscuţi. , 

„Cu alte felurite moduri. de m6rte prin ţepă 
s, c. 1, îşi sferşiră viaţa, : fiali doctorului Fotino 2) 
Antonache Tzira, Dimitiie Papa-Rigopulo, fratele 
acestuia, şi fiuli lui celă de-ală 2-lea, ginerele lui 
Scanavi, 'Tzerli,  Hadji-Vasile din Tatavla, duoi 
fermanlii avuţi, Savva, ali Dragomanului, Iacovake 
Dim.. Tzaliki, Calfa Comnino, Hagi Panajo, Kiurtzi- 
başa alli lui Halepi, Grămăticulă şi nepotulii lui 
papa Gheorghe, Francesco, Iorgantopulo Tinianulu, 
Moraitzii cei : mai de frunte şi nă mulţime de Ru- 
melioţi, Albanezi, Asprotalasiţi 1) „şi Cretani. 

" Gaspar sarafulii lui Ali-paşa, Tzerosna, Saligiu ali 
„ Dudukii armeni, şi alţi mulţi neguţiători şi mese- 
riaşi; cei maimulţi. dintr'aceştia,şi cei mai insem- 
naţi fară înpuşcaţi stii înecaţt.: Toţi locuitori 
din Kidonii şi din insulite numite Moshonisia, a- 
fară de câţi-va cari at apucatit de aii fugiti mai 
"nainte, ai fostii massacraţi, 

„Cei exilați | 
Postelniculi Torgake Negre, a turiti pe drumu, 

i6r' hatmanuli - Constantin şi Beizadea.-Isufake au 

1). Frate cu Dionisie Fotino si unchii ali autorului. 
2). Locuitorii de prin insulele Mediteranei.



inebnnită; Domnului Scarlati-Voda Calimahi, cu 
totă famillia sa, în număr de 158 suflete, impre= 
ună cu servitorii şi cu Domnitza lu Beizadea Ian-. 
cu, exilați la Bolu, în depărtare de şesse conace 
de Nicomedia; Dragomanulii Iacovake cu frate-seu 
şi cu duol fit ai săi, şi cu Costacke Manu; Hatma- 
nulu Alecu Mavrocordati. cu fiu-săi şi cu duoi 
fraţi al săi ; Postelniculii Alecu fiu-săă; Spătarulu 
Costake-celi-blândii: (o imeros), comisulă Pana- iotale; cei duoi fil at lui Dimitrie Havgerii, Da- 
nezi, Alecu Siugulgiă- Terapianuli, şi toţi cei alţi 
Siugulgit. Aceştia şi alţi mulţi fură exilați în dife- 
rite părţi alle Anatoliei, 

Aa Cei puşi la închisdre. 
Domnitza, Efrosina Moruz, aceea a lui. Beizadea 

Dimitrache Moruz şi Hurmuzakina, închise întru 
cassă din Pahară spre a nu fi ugi; Domnitza Smarunda, 
alui Mavrogheni, Logofetâsa lut Stefanake Mavro- 
gheni, Dimitrake Slutziaroglu, Donna Tarsia, Po- 
stelnicâsa Costi Sutzo, Domnitza Smaranda Moruz, 
Argyra Scanavi, logofetâsa Efrosina Mano cu tzelebi 
Alecu, Beizadea, Iancu Mavrocordat, „Postelnicu 
Gheorghe cu Postelnicâsa Slutziaroglu, Clucerâsa lu 
Zamfirache, Câminarâsa, lui Paraşchiva şi Tama- 
vitza; tote acestea suntu inchise într'nă casă la, 
Therapia, spre a, nu fugi. Domnița Marghila a 
Dragomanului Iucovake este la Constantinopoli, 
unde şede cu noului Mitropoliti al „Brussei, Ghe-



. rassimi, care este nepotii ali fostului de Halce- 

dona; Cocâna repausatului Beizadea Iancu la 

Constantinopole ; Domnița Smar anda, Bânesa Ma- 

- vrocordati, Logofetesa Theodorake şi cocâna Ba- 

nului Caragea la Arnauthkioiii; și alți mulţi pe la 

diferite locuri, pe cari nici mintea, nici condeiului 

nu mă e ajuti să” descriu pe nume, ” 

vy 
Parti cular itătă 

3 

„Aare dragomanii este postelnicul Stavrake; 

mare logofăti este aga Alecu ali lui Petrake şi 

Moini ali dragomannlui, Capu-Kehaia ali Patri- 
avhului esţe Gheorghe nepotulii lui Ohani, iâr drago- 
manii alu flotelorii nimenea; dragomani intimi ali 

“Porte este Tania Callipolitulu, 

Cei ce se află aici în Odessa de la Constantinopol : 

| „Domnulii Hangerii cu +6tă famillia sa şi cu 

ginerele-stu Hatmanu; Spătarulu Nicolae Sutzo 
cu tâtă famillia sa, Dâmna, Zoe cu Beizadea Dimi- 
trale cu Domnița Luţica şi fiului lui beizadea Di- 
mitrake, domniţa Raluca cu toţi copii ei (ei adi- | 

că scriitorulii epistolei) cu Dâmna şi cu copii mei, 

Aga Ţigara cu faimillia, Filodoresa cu fii-sa şi cu 
flu-săii, Aristea spătarului Hangeriii, soţia lui bei- 
zadea, Mihalache Hangeriu cu copii el, Scanavoica - 

cu tâte „fetele, comisu' Costake Sculitu, fiului E- 

frosinei, cei duol fii ai Argirei, ciminaruli gine- 

rele: lui Razi căruia, la a treea di după sosirea sa i



aici, i se ordonă de guyernuli locali să plece la 
Hersona; domniţa Moruz cu. famillia, Economu 
“profesorul Smirnei, Vlădica Ierapoleos ali dom- 
niței Zoe, Maxghioliţa Iu Dimitrie Hangeriii cu co- 
pii ei, postelnicul Vasilache cu nevasta, şi cu copii: | 
fata clucerului Zamfirake cu fraţii ei, cocâna, lu 
beizadea Alecu cu fiă-sa, postelnicesa Statake cu 
“hătmănesa Elenca, postelnicu Costake Plaino cu 
frate-stii Mihalake; i ier Alecu, îndată, ce veni, muri 
la Chişnovă ; căminaru Zaharia, pahainicu Marcu 
din Ar niutii-kioiii, pabarnicu Gheorghe ali spâta- 
rului Nicolae, Mihalake Nazu, ambii Franghinil cu 

„ familliile, spătaru Alecu, Manu cu fiu-săi Costake 
"care priimi rangul de postelnicit prin pitaculă.M. 
$, Mihaiu-Vodă (ali Mold.), după trecerea, sa aici ; 
spătaruli Anastasache cu spătarul Radamani alti 
cocânel şedu la Akerman, şesse ore dedeparte de 
aici. Mat suntu şi ui mulțime de comercianţi Şi 
meseriaşi, astu-felu că toţi adunaţi la ună locii 
formeză uni oraşii întregii. 

„De alle mâncării sunti tâte forte oftine, ș Şi 0- 
muli cu uă stăricică, potrivită pote trăi aici mai 
bine de câti ort unde. În cursulii acestei săptă- 
mâni ai sosită aici dece corăbii de la Constanti- 
nopolii, şi toţi spunii că acolo este mare linişte şi 
că at încetați: omorulii. La Stavrodromii a fostii 
incendii mare, după |Curban-Bairamt, şi at arsi
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